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Криза, бедствия - и Второто 
пришествие
Конфликти, глад, епидемии, земетресения, 
икономически неприятности - всичко това е 
показателно, че Христос идва

От дързък атеизъм към сляпа 
религия
Библейското пророчество предсказва 
олюляване между екстремни политики

Сега ли е моментът да напуснем 
градовете?
Последните събития указват, че нещата 
няма да стават по-лесни

Имунитет под микроскоп
Какъв е първичният план на нашия Създател 
да ни пази в безопасност от биологични  
рискове?

Да се научиш да контролираш 
ума си или да се оставиш да 
контролират ума ти  
Изборът на правилния път - пътя на вярата 
- носи реализация и мир

За децата
Как да остана здрав?

Обмисляли ли сте някога иде-
ята да разпространявате „Ве-
стител на Реформацията“ сред 
хората, с които се срещате, или 
които познавате? Това списание 
все повече се замисля и проек-
тира така, че да отговаря на ре-
алния духовен глад на хората от 
днешното общество, като про-
следява именно навременната 
линия на мисълта, проворикара-
на от актуалните събития. Сега, 
когато библейското пророчество 
се разгръща пред очите ни, защо 
да не си носим подръка няколко 
такива списания, с готовност да 
ги споделяме с искрени и мисле-
щи хора, които се боят от Бога 
и жадуват да разберат какво се 
случва в света в момента?
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„Дано Бог помогне уроците, които ни е дал, докато гледаме 

Христовия кръст и виждаме да се изпълняват знаците, които 
ни водят по-близо до съда, да оставят такъв отпечатък върху 
сърцата ни, че да ни направят по-скромни, по-себеотрицател-
ни, по-любезни един към друг, по-малко загрижени за себе си, 
по-малко критично настроени и по-склонни да носим теготите 
един на друг, отколкото сме днес.” - Свидетелства към църква-
та, том  5, стp. 18.
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Уводна статия

Сбогом,
 

СВОБОДА - freedom!

Уважаеми читателю, изпра-
вени сме пред най-агре-
сивната културна рево-

люция, преживявана някога сред 
водещите нации на свободния 
свят. Днес става все по-очевидно, 
че да бъдеш християнин не е без-
опасно, а се оказва дори опасно 
на тази паднала планета. Хрис-
тиянството е ключовият елемент, 
изтеглен от начина ни на живот. В 
момента наследството на амери-
канските предци се преобръща. 
Съхраняваните спомени от тех-
ните достижения в полза на цяло-
то човечество се заменят с нещо 
зловещо, което няма нищо общо с 
истинската история на една силно 
влиятелна нация, която бързо дос-
тигна световна знаменитост—на-
ция, основана от хора християни и 
основаваща се върху християнски 
принципи.

„Бог е мъртъв. Бог си остава 
мъртъв. И ние сме, които успях-
ме да Го убием. Как ще се утешим 
ние, върховните убийци? Това, 
което беше най-свято и най-мо-
гъщо в сравнение с всичко онова, 
което светът е притежавал няко-
га, умря в кърви под нашия нож: 
кой ще обърше кръвта от нас? 
С каква вода бихме могли да се 
очистим?

Какви празненства за умилос-
тивение, какви свещени игри ще 
трябва да си изобретим? Дали 
степента на това дело не е съиз-
мерима със самите нас? Не би ли 
се наложило самите ние да ста-
нем богове просто за да изглеж-
даме достойни за това дело?1

Фредерик Вилхелм Ницше ста-
ва един от най-младите профе-
сори в Университета в Базел през 

1869. Той е едва на 24 години, ко-
гато академията признава пред-
полагаемата му „гениалност“. И 
тогава, през 1879, Ницше е прину-
ден да се оттегли. Не сме наясно 
какви точно семена посява в ума 
си, но Библията ни казва, че без 
съмнение всеки сее това, което и 
ще жъне; причината произвежда 
следствието. Едно от най-ранните 
сведения за реториката на Ницше 
срещу един „несъществуващ“ Бог 
откриваме през 1862 в неговото 
есе „Вяра и история“—изявления, 
които впоследствие прерастват 
в язвителния, саркастичен език, 
споменат по-горе, за да произве-
дат неизбежното следствие, като 
оставят своя отпечатък върху 
здравето на философа до живот.  
През 1889, на 44 годишна възраст, 
Ницше преживява необратим ум-
ствен срив, като умира по-късно, 
през 1900, без нито капка здрав 
разум или способност да изрази 
извинения или угризения за ми-
налия си живот.

Но все пак думите му: „Бог е мър-
тъв. Бог си остава мъртъв. И ние 
сме, които успяхме да Го убием,” 
си остават, за съжаление. Негово-
то влияние, инжектирано в поко-
ленията след него, намира отзвук 
и отражение днес в поведението 
на мнозина по улиците на Амери-
ка, както и на всяко друго място 
по света. Без значение интелек-
туалното ниво, финансовия ста-
тус или цвета на кожата, цялата 
човешка раса върви в поход към 
окончателно самоунищожение. 
Жаждата за власт одухотворява 
„сянката“ на мнозина както в ре-
лигиозната, така и в политическа-

та сфера, с желанието да упраж-
няват контрол върху поведението, 
та дори и върху ума на човека. 
Ако се огледаме, ще забележим, 
че „страхът“ е ежедневната хра-
нителна съставка, сервирана на 
масите от медиите. В света днес 
вероятно един на всеки трима ще 
каже: „Гладен съм“, един на всеки 
двама ще каже: „Жаден съм“, но 
най-вероятно почти всеки един от 
нас ще каже: „Притеснен съм“.  

Улиците ни представляват една 
картина на насилие и анархия. 
Скъпи читателю, духът на безпо-
койство, който се наблюдава поч-
ти във всяка държава по света, 
отразява думите на Исус, които 
се изпълняват за нашето поколе-
ние. Господ изрази своето опеча-
ление: „Ерусалиме! Ерусалиме! 
Ти, който избиваш пророците и с 
камъни убиваш пратените до теб! 
Колко пъти съм искал да събера 
твоите деца, както кокошка при-
бира пилците си под крилата си, 
но не искахте! Ето, вашият дом ви 
се оставя пуст. Но казвам ви: няма 
да Ме видите, докато не кажете: 
Благословен Онзи, който идва в 
Господното Име” (Лука 13:34, 35).

Моята надежда и молитва е ста-
тиите, подготвени за читателя в 
този брой на „Вестител на Рефор-
маицята“, да внесат възможно 
най-добра яснота за нашия духо-
вен живот, за да се подготвим за 
голямата буря, която се задава на 
хоризонта. 
Източници
1 Ницше: „Веселата наука“, раздел 
125, „The Madman” Die fröhliche 
Wissenschaft, „Радостно търсене на 
познание и разбиране”
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Пол ЧапмънОТ

КРИЗА, БЕДСТВИЯ 
и ВТОРОТО 
ПРИШЕСТВИЕ

Кризата Ковид-19
Една жена вика за помощ от те-

расата на апартамента си на десети 
етаж. Никаква помощ не пристига. 
Входът на сградата е здраво за-
лостен.  В същия град един мъж се 
спъва и пада в безсъзнание на ули-
цата, умирайки. Млада двойка ми-
нава покрай мястото, където лежи 
той, поглежда забързо и отминава. 
Друг един млад мъж бива завлечен, 
докато рита и крещи, в очакващия 
го ван—телесната му температура 
се счита за прекалено висока. Това 
бяха някои от обезпокоителните кар-
тини, които се наложиха пред очите 
ни като истории, когато най-голямата 
пандемия в живота ни гръмна по ра-
диото и по интернет видео каналите 
в началото на 2020. Само няколко 
седмици, след като бяхме принудени 
да станем свидетели на тези обезпо-
коителни картини от Ухан, правител-
ствата по цял свят затвориха грани-
ците си, задържаха пътникопотока 
и запретиха оперирането на високо-

рискови бизнеси от съображения за 
общественото здраве. Само за ня-
колко дни нашата свобода на движе-
ние и събиране ни беше отнета, при 
това без нито дума на възражение. 
Преживяването беше, меко казано, 
сюреалистично.

Изминаха три месеца [към момен-
та на тази статия], откакто парвител-
ството наложи ограничения в стра-
ната, на която съм жител. И докато 
пиша това, цялостното въздействие 
на пандемията КОВИД-19 тепърва 
предстои да се определи. Към мо-
мента 400,000 души са починали в 
световен мащаб. Милиони загубиха 
работата си или затвориха бизнеса 
си. Австралия и САЩ потъхана в 
рецесия. Световната банка прогно-
зира най-страшната рецесия през 
последните 80 години. В най-добрия 
случай световната икономика ще се 
свие двойно повече в сравнение с 
това, което преживя по време на све-
товната финансова криза през 2009.¹ 

Според някои икономисти възстано-
вяването трябва да се измерва в го-
дини, а не в месеци.

И което е още по-лошо, съществу-
ва страх, че ни очаква втора вълна 
на КОВИД-19, своевременно с отшу-
мяването на настоящата.² Предвид 
всичко това, ние започваме да се чу-
дим какво предстои след това?

Колкото и обезпокоителна да е, пан-
демията КОВИД-19 не е била първа 
по рода си, нито ще остане последна. 
Но това не трябва да ни безпокои, 
нито да ни води към отчаяние. За чо-
век, който вярва в Библията, докато 
сърцето ни се свива от жал за всеки 
живот, засегнат в тази пандемия, в 
същото време подобни бедствия ни 
вдъхновяват с надежда, че скоро ще 
настане един по-добър свят. Мога 
да кажа това със сигурност, понеже 
вярвам на думите на Исус: „на разни 
места ще има глад, епидемии и земе-
тресения” (Матей 24:7).
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Исус изговаря тези пророчески 
слова преди близо 2000 години. Той 
току-що заявява, че храмът в Еруса-
лим, славата на еврейската нация, 
ще се превърне в купчина отломки. 
Думите Му обричат града на унищо-
жение, което няма да остави камък 
върху камък. Обезпокоени, но все 
пак заинтригувани, Неговите двана-
десет ученици Му поставят въпрос 
в три части относно думите, които 
Той тъкмо изрича: „Кажи ни кога ще 
бъде това. И какъв ще бъде белегът 
на Твоето пришествие и за края на 
света?” (Матей 24:3). В отговор Исус 
очертава страховита поредица от 
събития, последните от които ще се 
разиграят точно преди Неговото вто-
ро идване. Той заявява: И научете 
притчата от смокинята: когато кло-
ните й вече омекнат и развият листа, 
знаете, че лятото е близо. Също така 
и вие, когато видите всичко това, да 
знаете, че Той е близо при вратата” 
(Матей 24:32, 33).

Какво трябва да видим, за да сме 
сигурни, че Второто пришествие на 
Христос наближава? Кои са знаци-
те, че живеем в „последните дни“ на 
този свят, какъвто го знаем? 

Конфликт
Един от белезите е отсъствието 

на траен мир. Исус отбелязва, че 
преди края на света ще продължа-
ва да има „войни и военни слухове“, 
„защото ще се надигне нация против 
нация и царство против царство“ 
(Матей 24:6, 7). От цялото унищо-
жение, причинено от война, откакто 
Исус изрича тези думи, периодът от 
1900 до 2000 е белязан с най-много 
кръв. Умират  двадесет и два мили-
она във „войната, която трябва да 
сложи край на всички войни“, с още 
23 милиона ранени. Втората све-
товна война изисква живота на 55 
милиона души. Умрелите във връз-
ка с войната в периода между 1945 
и 2000 възлизат на 41 милиона.⁴ 
Това са ориентировъчните цифри 
за случаите на починали в резултат 
от това, че „народ ще се повдигне 
против народ“. Това не отчита всички 
онези ужасни вътрешни конфликти, 
които излизат на преден план през 
първите две десетилетия на новия 

век. Според някои оценки не е има-
ло нито ден на истински мир от края 
на Първата световна война. От 2000 
насам войните в Ирак, Афганистан, 
Сирия и борбата срещу „терора“ про-
дължават да потвърждават думите 
на Исус, че „ще има войни и военни 
слухове.”

Възможно ли е да 
очакваме световен мир?

В едно пророчество относно по-
следните дни пророк Йоан заявява, 
че вместо да се усмирят, „нациите 
се разгневиха” (Откровение 11:18). 
През последните 20 години Китай се 
установява крадешком като иконо-
мическа суперсила. Въздигането й 
води до настоящата търговска война 
със САЩ. Едностранчивите решения, 
възприемани от САЩ спрямо Китай, 
подразниха мнозина от привържени-
ците на САЩ, най-вече тези в Европа. 
Самият Китай настрои срещу себе 
си своите съседи, като демонстри-
ра своето влияние в Южнокитайско 
море. Не са изключени опасения за 
евентуален открит конфликт. Откро-
вение 16 посочва, че борбата за све-
товно господство ще включва „царете 
от изтока и от цял свят.“ Ако „царете 
от изтока“ указва азиатските нации 
и най-вече Китай, трудно би било да 
си представим как настоящата криза 
би могла да приключи с мир. Но със 
сигурност световните дипломати ще 
направят всичко по силите си, за да 
задържат мира и да избягнат между-
народен конфликт, но не бива да ни 
учудва, ако въпреки всичко избухне 
конфликт. Понеже Исус казва, че вой-
ните ще продължават до самия край, 
при което последната ще е с участи-
ето на всяка една нация на земното 
кълбо.

Въпреки борбите и оспорването 
в света това не трябва ни плаши. 
Исус казва: „В света имате скръб, но 
деразйте: Аз победих света” (Йоан 
16:33). „Мир ви оставям, Моя мир ви 
давам: Аз не ви давам, както светът 
дава. Да се не смущава сърцето ви, 
нито да се бои” (Йоан 14:27). Един-
ствено Исус може да донесе траен 
мир на нашия свят.

Но този мир започва с това все-
ки човек поотделно да се помири с 

Него. Само тогава може да бъдем 
в мир помежду си. За съжаление, 
светът никога не ще преживее све-
товен мир. Те ще декларират мир. 
Но пророчеството посочва, че той 
ще приключи във „внезапно по-
губление” (1 Солунци 5:3).

Глад
Второто знамение, което ни дава 

Исус, често пъти идва като следствие 
от първото— глад. В периода на 20то 
столетие гладът причинява смъртта 
на повече от 70 милиона души. Поч-
ти половината от тези случаи умират 
по време на трите големи гладува-
ния в Китай през 1928–30, 1942–43 и 
1958–61, при което последното гла-
дуване причинява смъртта на над 
30 милиона души.⁵ В днешно време 
гладът в Европа и Америка изглеж-
да се помни само в историята. Но не 
трябва ли да ни притеснява мисъл-
та, че в световен план „милиони хора 
умират от глад всяко десетилетие, 
считано най-малко от 1920-та година 
насам? Гладът не е въпрос, с който 
се занимават само историците,“ за-
ключава Великобританският инсти-
тут за развойни проучвания. „Той не 
е победен все още.”⁶

Сушата в източна Африка през 
2011 подейства опустошително. Гла-
дът, който тя причинява, само за три 
месеца изисква смъртта на 29,000 
деца на възраст под пет години. В 
Сомалия загиват 285,000. От тях 
133,000 са деца на възраст 5 до 7 
години. Днес Африка си остава кон-
тинентът с най-висок риск от гладу-
ване. Според „Световна визия“ 257 
милиона души в Африка страдат от 
глад точно в този момент. В резултат 
от неуспешна реколта, ескалира-
щи цени на хранителните продукти, 
суша и циклони 41 милиона души ня-
мат сигурност за прехраната си, а от 
тях 9 милиона се нуждаят незабавно 
от храна.⁸

Двете водещи причини за глад са 
сушата и конфликтите, според един 
работещ документ, издаден от Вели-
кобританския институт за развойни 
проучвания. Лошата правителстве-
на политика и, в по-малка степен, 
природните  бедствия са също до-
принасящи фактори. ⁹ И докато тези 
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ОТпродължават да действат, ще про-
дължава и гладът.

За да съдействат за прекратява-
не на глада на африканския конти-
нент, Европа и Америка споделят 
технологични подходи, допринесли 
в най-голяма степен за постигането 
на собствената им привидна устой-
чивост на глад. Но въпреки всичко 
такива подходи в селскостопанското 
производство, доставка и дистри-
буция на стоки за търговия с храни 
са изключително силно обвързани 
с изкопаеми горива. Тези изкопае-
ми горива не са неизчерпаеми. Без 
устойчиви енергийни ресурси Евро-
па и Америка не могат да поддържат 
настоящите си селскостопански ме-
тоди. Това съображение накара ня-
кои експерти да прогнозират глобал-
на криза за харна в близко бъдеще.

Епидемии
Епидемиите не само че ще про-

дължават, но според Исус ще има и 
„морове“. Историята доказа истин-
ността на думите Му. Вирулентни 
епидемии като холера, малария, 
морбили, тиф и други болести чес-
то съпровождат глада.¹⁰ И все пак, 
епидемиите не се свеждат само до 
случаите на глад. През 2009 свин-
ският грип, щам на грип вирус A, при-
чинява смъртни случаи, наброява-
щи между 151,000 и 575,000.¹¹ Петте 
най-големи епидемии, причиняващи 
смърт всяка година, са инфекции на 
долните дихателни пътища (вклю-
чително пневмония и грип), ХИВ/ 
СПИН, болести, свързани с диария 
(холера, ботулизъм, E. коли и др.), 
туберкулоза и малария. Само през 
2017 грипът и пневмонията причи-
няват смъртта на 3.1 милиона души, 
туберкулозата - на 1.3 million души, 
ХИВ/СПИН – на 1 милион души, а 
малария - на 439,000 души. Докато 
се наблюдава спад в случаите на 
смъртност, причинена от туберкуло-

за, считано от 2000 насам, темпът на 
нарастване на смъртността ескали-
ра от 2014 насам, а ХИВ набира ско-
рост в Европа.¹²

От началото на ХИВ епидемията 
този вирус инфектира 75 милиона 
души. Близо 32 милиона от тези слу-
чаи са фатални. Днес ХИВ инфек-
тира 37 милиона души, с по още 2 
милиона нови случаи годишно. Това 
остава фактор номер 1 за смърт-
ността в субсахарска Африка.¹³

Библията посочва, че епидемиите 
ще се разпространят и отвъд човеш-
ката раса. Чрез Осия Господ заяви: „ 
ГОСПОД има съд с жителите на зе-
мята, понеже няма вярност и няма 
милост, и няма познаване на Бога по 
земята. Клетва и лъжа, и убийство, и 
кражба, и прелюбодейство - преми-
наване на всички граници и кръв се 
допира до кръв! Затова ще скърби 
земята и всеки неин жител ще прим-
ре с полските зверове и с небесни-
те птици и морските риби ще бъдат 
грабнати ” (Осия 4:1–3).

Изчезване на дивата 
природа

В продължение на миналото де-
сетилетие в много страни се наблю-
дава масова смъртност на животни, 
птици и риби. През 2019, за период 
от три месеца, в Бразилия 500 ми-
лиона пчели умират от натравяне с 
пестициди, застрашаващо цялата 
селскостопанска индустиря в стра-
ната.14 През април същата година 
милиони пчели падат умрели  из 
цяла Испания, което води до прите-
снения за недостиг на храна в цяла-
та страна. Фермери посочват пести-
цидите, разпръснати повсеместно в 
отговор на пандемията КОВИД-19, 
като причина за смъртта.15 Опусто-
шителните пожари в Австралия през 
2019, бушуващи в продължение на 
месеци, унищожават 1 милиард жи-
вотни по изчисления.16 Само през 

февруари тази година в Нова Зелан-
дия са открити мъртви 3,500 птици в 
Коромандел, Уитианга, очевидно от 
разразил се ботулизъм.¹⁷

Някои твърдят, че тези епидемии и 
свъразинте с тях бедствия са случаи 
на естествена смърт. Други твърдят, 
че се дължат на замърсяване, а тре-
ти са на мнение, че са показателни 
за Божия присъда. И докато много от 
тях си остават една мистерия, може 
да сме сигурни в едно - те са били 
пророкувани. 

Големи трусове
Исус заяви също, че ще има „трусо-

ве на разни места.” И докато винаги 
си е имало земетресения, докладите 
потвърждават, че от десетте най-оп-
устошителни земетресения от  1900 
насам, три от тях възникват през по-
следните 15 години: в Пакистан през 

2005, при което 73,000 души губят 
живота си; в Китай през 2008, при 
което 87,000 души губят живота си; 
и в Хаити през 2010, когато се отчита 
ужасяваща цифра от 222,570 смърт-
ни случая.¹⁸

Социален катаклизъм
Освен войни, глад, епидемии и зе-

метресения Библията говори за теж-
ки социални проблеми като знамение 
за края. В писмото си към Тимотей 
апостол Павел пише: „И това да зна-
еш, че в последните дни ще настанат 
тежки времена. Защото хората ще 
бъдат себелюбиви, сребролюбиви, 
надменни, горделиви, хулители, не-
покорни на родителите, неблагодар-
ни, богоненавистници, безсърдечни, 
неотстъпчиви, клеветници, невъздър-
жани, свирепи, необичащи доброто, 
предатели, буйни, надути, повече 
обичащи удоволствията, отколкото 
Бога” (2 Тимотей 3:1–4).

Никой не би оспорил опасните 
времена, в които живеем. 

Нарастващата престъпност, ши-
рещият се нарцисизъм на аз-поко-
лението, разпадането на семейната 
единица, предефинирането на биб-
лейския модел за брака, кланетата, 
извършени от обезумели въоръжени 
убийци, и разпространяването на 
наркотици са само някои от преоб-
ладаващите условия, които предше-

Исус очертава страховита поредица 
от събития, последните от които ще се 
разиграят точно преди Неговото второ 

идване.



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  7

стват второто идване на Христос.

Капиталова криза
Друг белег, че се намираме в по-

следните дни, е големият сблъсък 
между богати и бедни. Апостол Яков 
произнася едно горко над „богати-
те“ - не затова че са продуктивни, а 
понеже „събирахте съкровища в по-
следните дни” за сметка на бедни-
те (Яков 5:1–8). Това порицание не 
би могло да бъде по-подходящо за 
богатите в нашето поколение.  Екс-
тремното различие между най-бога-
тите и най-бедните по света е ужа-
сен феномен в наше време. Въпреки 
протестите през 2011 „Окупирайте 
Уол стрийт”, подчертаващи нерав-
ностойните доходи в САЩ и по све-
та, икономическата диференциация 
продължава да нараства. Докладът 
за 2019 за глобално богатство раз-
крива тази разлика. Според доклада 
1% от световното население прите-
жава 44% от световното богатство. 
Хората, попадащи в този кръг на 
собственост, отчитат нетна доларо-
ва стойност от най-малко $1 милион. 
Хората с нетна стойност най-мал-
ко $110,000, попадат сред топ 10% 
собственици на глобално богатство. 
Тази прослойка държи сумарно 82% 
от световното богатство. За разлика 
от тях, 56% от населението държи 
оскъдните 1.8% от световното бо-
гатство. Хората в тази прослойка 
притежават под $10,000 всеки, а 
преобладаващата част от тях далеч 
по-малко.¹⁹ И за да се подчертае още 
повече разликата, Оксфам докладва 
през 2019, че сумарното състояние 
на 26-те най-богати личности в све-
та достига $1.4 трилиона през 2018 
- същия размер като сумарното бо-
гатство на 3.8-те милиарда най-бе-
дни хора на земята. Ето защо един 
журналист напълно уместно отправя 
апел към ултрабогатите „да насочат 
огромното си богатство и енергии 
към спешните предизвикателства в 
света: крайната бедност, безпричин-
но боледуване, неграмотност и еко-
логично опустошение.”²⁰ Този призив 
към действие е дори още по-умес-
тен предвид настоящата пандемия 
КОВИД -19. Световната банка оч-
аква, че прогнозираната глобална 

рецесия тази година „може бързо да 
причини 70 до 100 милиона хора да 
изпаднат в крайна бедност.”²¹

Въпреки потискащите икономи-
чески условия в последните дни 
апостол Яков ни насърчава да не 
се отчайваме, а по-скоро „бъдете и 
вие търпеливи и укрепете сърцата 
си, защото Господното пришествие 
наближи.” Той ни напомня, че точно 
както земеделецът „очаква скъпо-
ценния плод от земята и дълго тър-
пи за него, докато получи и ранния, 
и късния дъжд,” така и ние трябва 
да бъдем „търпеливи“ и да насо-
чим вниманието си към това да се 
подготвим, „защото Господното при-
шествие наближи” (Яков 5:7, 8).

КРИЗА НА РЕЛИГИЯТА
Подтикнат от пророческо вдъхно-

вение, апостол Петър ни дава още 
един белег на последните дни—бе-
лег, който ще се наблюдава сред ре-
лигиозния свят.

Присмиватели. Той пише: „в по-
следните дни ще дойдат подиграва-
тели с подигравки, които ще ходят 
по своите собствени страсти и ще 
казват: Къде е обещаното Му при-
шествие? Защото, откакто са се по-
минали бащите ни, всичко си стои 
така, както е било от началото на 
създанието ” (2 Петър 3:3, 4).

От дните на Каин и Авел винаги е 
имало хора, които са се подигравали 
и присмивали на религията. Но какво 
е по-различното на подигравателите 
в последните дни? Очевидно е, че 
те са религиозни хора. Те зачитат 
„бащите на вярата“ - Авраам, Исаак 
и Яков, както и всички останали па-
триарси в Писанието. Евреи 11 ни 
казва, че „бащите“ са очаквали една 
„по-добра страна, небесната“, но са 
умрели, без да достигнат до изпъл-
нение на обещанието. И откакто са 
се поминали, нищо не се е проме-
нило. „Всичко си стои така, както е 
било от началото на сътворението.” 
Това е по думите на присмивате-
лите. Но дали наистина е така? От 
сътворението на този свят, предвид 
всичко, което се е случило в него? 
Дали всички неща си продължават, 
както са били от самото начало? Ако 
сте запознати с историята, разкрита 

във вашата Библия, ще трябва да 
отговорите: не.

Това, което присмивателите не са 
успели да повярват, това, относно 
което те проявяват доброволно не-
вежество и своеволно не признават, 
както отбелязва Петър в стих 5, е 
факт, свидетелстващ за най-ужас-
ното бедствие, което светът е пре-
живявал някога или ще преживее 
до второто идване на Христос. Пе-
тър го описва по следния начин: „ 
от началото е имало небеса и земя, 
сплотена от водата и сред водата, 
но пак посредством нея тогавашни-
ят свят, потопен от водата, загина” 
(2 Петър 3:5, 6). Заради постоянното 
зло, практикувано от земните жите-
ли преди около 4,500 години, светът 
погива във всемирен потоп. Издъхва 
всяка плът, с изключение на осем 
души и животните, които ги придру-
жават в ковчега.

Присмивателите в „последните 
дни“ отричат това събитие, макар да 
претендират, че вярват в Писания-
та. Как е възможно това? Отговорът 
идва сам, като се има предвид какво 
се случва в християнския свят от 200 
години насам.

Верните Христови последователи 
ще бъдат тези, които ще изпълняват 
десетте заповеди. Отправяйки по-
глед напред към времето точно пре-
ди второто идване на Исус, апостол 
Йоан вижда такава група хора.

От началото на 1800-те много из-
повядващи се за християни приемат 
идеята, че земята е на милиарди го-
дини. Но такова едно схващане про-
тиворечи на най-простия прочит на 
Библията.

И вместо да възприемат Библи-
ята дословно, библейските учени 
предлагат множество теории, за да 
хармонизират това противоречие. 
Един от преобладаващите възгледи, 
преподаван в семинариите днес, е 
рамковата хипотеза. Тя е разработе-
на през 1924 и набира популярност 
през 1950 в Съединените Щати и Ев-
ропа.²² Според това схващане разка-
зът в Битие е просто една поема, а 
не исторически доклад за произхода. 
Тези изповядващи се за християни, 
които поддържат подобен възглед, 
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не вярват на библейския доклад за 
едно буквално шестдневно сътворе-
ние, нито че земята е само на  6000 
години. Те приемат за дадено, че сът-
ворението се е случило преди хиляди 
години и е подчинено на еволюцио-
нен механизъм. Освен това твърдят, 
че най-големият хидравличен ката-
клизъм, който светът е преживявал, е 
представлявал прииждането на само 
няколко местни реки. По тяхно виж-
дане разказът за един локализиран 
потоп се превръща в текст на леген-
да, а легендата е дала материал за 
този фантастичен библейски разказ 
за всемирен потоп.

Този възглед дава началото на при-
смивателите от последните дни,  за 
които пише Петър. Те отричат все-
мирния потоп, както и буквалното 
сътворение в шест дни. Тогава не 
трябва да ни учудва, ако се натъкнем 
на подобни идеи в лекционните зали 
на християнските университети и об-
разователни институции.

В едно писмо през 2002 към редак-
тора на „Австралийски презвитериа-
нец“ един известен презвитериански 
проповедник представя възгледа, 
като пише: „Ще се обявя против, ако 
от православните презвитерианци се 
изисква да се съгласят с популисткия 
аргумент за един всемирен потоп във 
[вашето] издание от месец май.”²³

Апостол Павел добавя още детай-
ли към упадъка сред християнството 
като белег на „последните дни.” Той 
пише на Тимотей, че хората ще бъ-
дат „повече обичащи удоволствията, 
отколкото Бога, имащи вид на благо-
честие, но отрекли се от силата му“ 
(2 Тимотей 3:4, 5). Религията ще се 
превърне в една празна форма без 
истинска любов към Бога. По думите 
на Исус „любовта на мнозината ще 
охладнее.” Според Исус причината за 
това е ужасното зло, което изобилва в 
света точно преди Неговото завръща-
не (Матей 24:12). Кой може да отрече 
изобилстващото зло, което присъства 
в нашия свят днес—престъпления; 
социална несправедливост; безпри-
чинната болка и страдание, причине-
но на хора от други хора; бунтове и 
расизъм; потискане на малцинствата; 
както и пренебрегване на бедните, 
бездомните и бедстващите. Хората 

на вярата започват да се уморяват. 
Вместо да упражнят вярата си, за да 
покажат, че са различни и да направят 
нещата по-различни, преобладава-
щото мнозинство стават безразлични 
към ширещата се неправда. Думите 
на Исус посочват, че нещата няма да 
се подобрят, а ще вървят към по-ло-
шо. А що се отнася до вярата, ще има 
много малко вяра при Неговото второ 
идване: „Но когато дойде Човешкият 
Син, ще намери ли вяра на земята?” 
(Лука 18:8, последната част).

Да, ще намери, но за съжаление, тя 
няма да бъде проявена от мнозина.

МАЛЦИНА ВЕРНИ
Истинската вяра действа от любов. 

И съгласно думите на апостол Павел 
„любовта е изпълнение на закона,” а 
не го нарушава. Законът, за който го-
вори апостолът, става виден в запо-
ведите, които въплъщава:

„Не дължете на никого нищо освен 
взаимна любов; защото, който люби 
другия, е изпълнил закона. Понеже 
заповедите: „Не прелюбодействай; 
не убивай; не кради; не пожелавай“; 
и коя да било друга заповед се об-
общават в тези думи: „Да възлюбиш 
ближния си както себе си.“ Любовта 
не върши зло на ближния, следова-
телно, любовта е изпълнение на за-
кона ” (Римляни 13:8–10).

Следователно верните Христови 
последователи ще бъдат тези, които 
ще изпълняват десетте заповеди. От-
правяйки поглед напред към времето 
точно преди второто идване на Исус, 
апостол Йоан вижда такава група 
хора. Той ги описва по следния начин: 
„Тук е търпението на светиите, тук са 
тези, които пазят Божиите заповеди 
и имат вярата на Исус” (Откровение 
14:12).

Тези вярващи пазят заповедите. Те 
са плодът от проповядване на „веч-
ното благовестие” (за което става 
въпрос в стих 6) за последните дни. 
Това проповядване ще бъде в изпъл-
нение на един от последните белези, 
които Исус даде за близостта на края.

ПРОПОВЯДВАНЕ ПО 
ЦЕЛИЯ СВЯТ

Исус потвърди: „И това благовестие 
на царството ще бъде проповядва-

но по целия свят за свидетелство на 
всичките народи; и тогава ще дойде 
краят” (Матей 24:14). Това движение 
е символично представено в Откро-
вение 14:6 като един ангел, който 
лети „сред небето, който имаше веч-
ното евангелие, за да го благовести 
на земните жители и на всяка нация 
и племе, и език, и народ.” Тук Йоан 
пише за едно всемирно движение, 
което занася благата вест до всяко 
обитаемо кътче на планетата. Скъпи 
читателю, това се случва днес. От 
всички 193 признати държави няма 
нито една нация по земята, в която 
да липсват Христови последовате-
ли. Въпреки това по оценка на Про-
ект Джошуа има 17,425 групи хора в 
самите държави по света днес. Това 
са групи, в които не би съществува-
ла съществена бариера пред разби-
рането на евангелието между хората 
в рамките на такава група. Измежду 
тях предстои да бъдат достигнати 
7,410 с благата вест за Исус Христос 
и за Неговото скорошно идване. Това 
прави близо 3.2 млрд. души.24 Преди 
Исус да се върне, те ще чуят благата 
вест. Но тази вест ще окаже същест-
вено влияние. В Откровение  14:7 
Йоан пише, че „вечното благовестие,” 
което следва да се проповядва в тези 
последни дни, ще представлява един 
призив за поклонение: „поклонете се 
на Този, който е направил небето и 
земята, и морето, и водните извори.” 
Във фокуса на вестта застава това да 
признаем Бог като Създател.

ДА ПРИЗНАЕМ НАШИЯ 
СЪЗДАТЕЛ

Въпреки ужасните бедствия, които 
наблюдаваме в природата, все още 
има един Бог на природата, който се 
грижи за Своето творение. Този, Кой-
то е направил всички неща, заслужа-
ва да бъде обичан и да получи покло-
нение като Създателя на всяко нещо. 
За съжаление, преобладаващата 
част от християнския свят е забравил 
деня, който Бог е отделил за покло-
нение пред Себе си. В Исая 58:13 
Той нарича този ден „светия Ми ден“ 
- съботата, седмия ден от седмицата. 
Това е единственият ден в Писание-
то, който Бог е благословил и осветил 
като ден на почивка, за да напомня за 
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Него като нашия Създател (Битие 2:3). 
Наред с това съботата е определена 
да ни напомня за нашето избавление 
от робството на греха чрез силата на 
нашия любящ Създател (Второзако-
ние 5:15). Днес Той те кани да влезеш 
в съботната „почивка,” почивка, която 
може да дойде единствено като при-
емеш Исус Христос като свой личен 
Спасител, като Този, който те е изба-
вил от греха чрез Своята творческа 
сила. Само тогава можеш наистина 
да помниш „съботния ден, за да го ос-
вещаваш,“ понеже чрез Своята изку-
пителна благодат Създателят ще те е 
направил свят (Изход 20:8–11; Евреи 
4:9). Това е благата вест, която трябва 
да отиде до целия свят за свидетел-
ство и тогава ще дойде краят.

СИГУРНОСТ СРЕД 
ОГЪНЯ

В заключение на Своя отговор 
по въпроса на учениците Исус за-
яви: „Както бяха Ноевите дни, така 
ще бъде пришествието на Човеш-
кия Син. Защото, както и в онези 
дни преди потопа ядяха и пиеха, 
женеха се и се омъжваха до деня, 
когато Ной влезе в ковчега, и не 
разбраха, докато дойде потопът 
и завлече всички - така ще бъде и 
пришествието на Човешкия Син” 
(Матей 24:37).

Развратът и злото, които пред-
шестваха унищожението на нашия 
свят с вода, отново ще бъдат пред-
вестник за унищожение на света, 
преди Исус да се върне. По какъв 
начин ще се случи това унищоже-
ние?

„Така, със същото слово, са съх-
ранени и днешните небе и земя, 
пазени за огън до деня на съда 
и погибелта на нечестивите хора” 
(2 Петър 3:7). Точно както водите, 
задържани над земята, избликват 
при унищожението в дните на Ной, 
огнените стихии под земята и над 
нея биват удържани от божестве-
ната власт, когато най-накрая ще 
избликнат с унищожителна сила. 
За жалост, повечето ще се окажат 
неподготвени. „Господният Ден ще 
дойде като крадец, когато небеса-
та ще отминат с бучене и елемен-
тите нажежени ще се разпаднат, и 

земята и делата по нея ще изго-
рят” (2 Петър 3:10).

Скъпи читателю, ние сме много 
близо до края. „Всичко това,“ за 
което Исус и пророците Му гово-
рят, че ще се разкрие точно преди 
края, се случва именно сега. Това 
ми дава увереност, че Исус идва 
много скоро. Но защо се бави? 
Независимо какво могат да кажат 
присмивателите, „Господ не за-
бавя това, което е обещал, както 
някои смятат това за забавяне.” 
Вместо това Той проявява Своето 
божествено търпение към нас, на-
равно към благочестиви и нечес-
тиви. „Понеже не иска да погинат 
някои, а всички да достигнат до 
покаяние” (2 Петър 3:9). Вършене-
то на зло на тоя свят, бедствията 
и конфликтите огорчават сърцето 
Му. Но скоро, много скоро Той ще 
сложи край на всичко това. Тога-
ва какво трябва да направиш, за 
да се подготвиш? Ела при Исус 
с истинско покаяние. Изповядай 
греховете си, предай Му живота 
си и приеми Неговото прощение. 
Като постъпиш така, независимо 
какво се случва в света, винаги ще 
бъдеш в готовност да посрещнеш 
Господа с мир. Амин.
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КОСМИЧЕСКАТА ВОЙНА 
Е ПРЕНЕСЕНА НА 
ЗЕМЯТА

От древни времена до днес не е из-
лизала творба - била тя по истински 
случай, или плод на въображение-
то на автора - която да не визира по 
един или друг начин положителни и 
отрицателни характери, протагонист 
и антагонист или най-малкото някаква 
смесица между двете. Нито кинемато-
графията успява да избегне този ос-
новополагащ модел на разграничение 
на характерите/героите: в почти всяка 
една продукиця на Холивуд  сценари-
стите въвеждат пред зрителите опре-
делен брой от „добрите“ герои, от една 
страна, и злодеи. Този модел изглеж-
да толкова широкоразпространен в 
човешкото общество, че смятаме, че 
имаме право да твърдим, че е нямало 
известно ни общество, в което да не 
е имало някаква диференциация на 
характерите. Със сигурност добрите 
характери не са безпогрешни; те са 
си все пак човешки същества с опре-
делени слабости и погрешки. Но авто-
ри, историци, художници, сценаристи 
и другите хора изглежда не могат да 
мислят за конкретни мъже и жени, без 
да ги позиционират по скалата на мор-
налността, изразявайки одобрение 
или неодобрение към поведението 
им.

В настоящата статия ще застъпим 
една по-широкообхватна теза, а имен-

но, че съществуването на добро и зло 
в този свят, както и конфликтът между 
разумните същества, представлява-
щи или доброто, или злото, предше-
ства съществуването на планетата 
земя и човешката раса. С помощта 
на божественото откровение, което се 
съдържа в Библията, разбираме, че 
най-висшето същество, сътворявано 
някога - един ангел на име Луцифер 
(а по-късно познат като Сатана) - за-
почва война на небето, подбуден от 
завист към Божия Син Исус Христос. 
В допълнение към това научаваме, че 
Сатана и неговите ангели губят „меж-
дузвездната война“ и биват изхвърле-
ни на планетата земя, единственото 
място, където успяват да всадят своя 
бунт.

Първите човешки същества, Адам 
и Ева, се доверяват повече на падна-
лия ангел Сатана, отколкото на Бога. 
Предложението на Сатана към Ева 
изглежда неустоимо: Да яде от дърво-
то за познаване на добро и зло и да 
възприеме божествения прерогатив 
да дефинира що е морална истина. 
Като възприема Бога в неправилна 
светлина и подбудена от желанието 
си да стане като Бога, но не по харак-
тер, а по власт, Ева съгрешава и става, 
подобно на Сатана, едно грешно съ-
щество. Посредством Ева Сатана съу-
мява по един хитър начин да причини 
падението на Адам. От мига, в който 
първите човешки същества откриват 

и преживяват злото, на планетата 
земя няма мир, а вместо това - една 
непримирима война между последо-
вателите на Бога и последователите 
на върховния измамник. В тази война 
човешките същества, които са заста-
нали на страната на Сатана и неговия 
бунт, са преследвали и убивали онези, 
които са се врекли да бъдат верни на 
Бога и на Неговото управление. Глава 
4 от Битие ни казва, че първият сблъ-
сък се разиграва между двама бра-
тя - Каин и Авел, както и че спорният 
въпрос касае истинското поклонение 
пред Бога. И понеже Бог приема кръв-
ната жертва на Авел, а отхвърля при-
ношението на Каин, което се състояло 
от произведенията на земята, Каин се 
разгневява и убива брат си Авел.

МАХАЛОТО НА 
ТЪМНАТА СИЛА

Сюжетът на човешката история 
и на великата борба между последо-
вателите на Христос и последовате-
лите на Сатана е до известна степен 
усложнен и труднопроследим. Ето и 
причината: между силите на Сата-
на не съществува истинска и трайна 
връзка. Хора, мотивирани и ръково-
дени от егоистична амбиция и гордост, 
никога не могат да постигнат истинско 
свързване на сърцата и умовете - нито 
един траен съюз на действие или все-
обхватен мир. Само при редки случаи, 
когато биват обединени от някаква 
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„

първостепенна външна сила (влияте-
лен световен лидер) или когато правят 
опит да отрекат някоя божествена раз-
поредба (за да изградят Вавилонската 
кула), хората, съставляващи безвер-
ното човешко общество, успяват да 
постигнат само за един кратък период 
някакво подобие на обединение и спо-
делена цел.

Въпреки всичко, това отсъствие на 
обединение от страна на тъмните сили 
не трябва да ни кара да вярваме, че 
войната между доброто и злото е за-
тихвала някога. Напротив, тя се засил-
ва, колкото повече световната история 
се придвижва към своя край. Макар 
човешките посредници в армията на 
Сатана да се намират принципно в 
несъгласие по причина на различните 
си идеологии и интереси, полярните 
крайности в тази сила се издигат и из-
лизат на световната сцена, след което 
постепенно избледняват, подобно на 
лунните фази или на годишните се-
зони. Тези играчи само се изместват 
взаимно - но никога не се отказват. По 
този начин борбата срещу Бога и Не-
говите истински последователи никога 
не е преставала.

Този интересен феномен може да 
се илюстрира с циклите на махалото. 
Махалото представлява тежест, спус-
ната по отвес, така че да се люлее 
напред-назад под въздействие на си-
лата на тежестта. Подобно на махало, 
което никога не спира в своето равно-

весно състояние по причина на силата 
на земното притегляне, антагонистич-
ната сила на Сатана никога не оставя 
армията си в състояние на почивка. 
Тя по-скоро прави тъмната сила да се 
движи напред-назад в различни ам-
плитуди от едно крайно положение в 
друго. Нека да разгледаме накратко 
този озадачаващ исторически модел, 
за да установим две неща: В кое поло-
жение се намира махалото точно сега 
и в коя посока се движи?

АПОКАЛИПТИЧНИТЕ 
КНИГИ В БИБЛИЯТА: 
ДАНИИЛ И 
ОТКРОВЕНИЕ 

За изучаващите световната исто-
рия и окончателното й направление 
най-интересните, най-предизвика-
телните, но и най-възнаграждаващи-
те книги в Библията са книгите Да-
ниил и Откровение.  В тези две книги 
Бог разкрива на човечеството целия 
ход на световната история във вид 
на пророчество. Тук откриваме вдъ-
хновените пророчества, които раз-
криват бъдещето от момента, в кой-
то е дадено пророческо откровение 

на записващия пророк, до края на 
света. Този вид пророческо изявле-
ние наричаме апокалиптично проро-
чество поради големия времеви ди-
апазон, поставянето на фокус върху  
критични събития, които кулминират 
във второто пришествие на Хрис-
тос, а също поради безусловния си 
характер (пророкуваното със сигур-
ност ще се реализира). В настоящия 
материал няма да успеем да пред-
ложим дори едно бегло изучаване 
на съдържанието на тези две уди-
вителни книги. Фокусът ни ще бъде 
по-скоро върху някои апокалиптични 
пророчества, които обрисуват сили-
те на злото в техните наподобяващи 
махало исторически ходове, докато 
се противопоставят на Бога и на Не-
говия народ.

Всеки изучаващ апокалиптичните 
пророчества трябва да бъде наясно 
и прилага определени основни пра-
вила на тълкуване, за да разбира 
смисъла на символичния и  фигу-
ративен език, с който си служи про-
рокът. Един от най-съществените 
принципи на библейското тълкуване 
е принципът, че Библията тълкува 
сама себе си. Различни фигури на 

Този интересен феномен може да се 
илюстрира с трептенията на махалото.“ 
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ВЪРХОВЕНСТВОТО НА 
ПЪРВАТА СИЛА НА 
ЗЛОТО: ДВАМАТА СВИ-
ДЕТЕЛИ, ВЕРООТСТЪП-
НИЧЕСТВОТО

речта, включително метафори, але-
гории, сравнения, символни образи, 
знакови образи, паралели и анало-
гии се използват като инструменти 
за преподаване.

Във 2 Петър 1:19–21 четем: „Ние 
държим пророческото слово още 
по-твърдо и вие добре правите, че 
внимавате на него като на светило, 
което свети в тъмно място, докато се 
зазори и зорницата изгрее в сърцата 
ви. И това да знаете преди всичко, че 
никое пророчество в Писанието не 
става от собствено разяснение, защо-
то никога не е идвало пророчество по 
волята на човека, а (светите) Божии 
хора са говорили, движени от Светия 
Дух.” По-конкретно, в стих 20 нами-
раме потвърждение на принципа, че 
Библията тълкува сама себе си. Това 
ще рече, че някъде измежду страни-
ците на свещеното Писание симво-
лите, времевите периоди и географ-
ските имена или имена на личностни, 
употребени в символичните текстове, 
биват обяснени или получават дефи-
ниция. Наша задача е да ги издирим и 
да ги свържем в едно смислено цяло.

Когато приложим този фундамента-
лен принцип съвместно с някои други 
принципи за тълкуване на Библията, 
можем с успех да изследваме закоди-
рания език на апокалиптичните проро-
чества и да разкрием съществуването 
и делото на главните агенти на Сата-
на, чрез които същият се опитва да на-
ложи своето върховенство над света.

В старозаветни времена вретище се 
е носело от хора, които изявяват пока-
яние. Следователно тези двама сви-
детели проповядват покаяние - така 
че вестта им няма да бъде популярна.  

ДВЕТЕ ТЪМНИ СИЛИ 
(ЗВЕРОВЕ) ОТ КНИГАТА 
ОТКРОВЕНИЕ 

Двете най-успешни, но идеологи-
чески противоположни сили, използ-
вани от Сатана особено във времето 
на края, са обрисувани съответно в 
глави 11 и 13 на Откровението. Ма-
кар тези две световни суперсили да 
черепят своята власт и смъртонос-
на сила от един и същ източник на 
зло, човешките посредници, които 
провеждат принципите и политиките 
на тези две сили, не са едни и същи. 

Ето защо тези две сили може да бъ-
дат и са били в смъртоносна схватка 
за върховенство над света. При все 
това те имат нещо общо: те се проти-
вят на Бога, на Неговото слово и на 
Неговия народ. 

Нека ви представим сега тези две 
тъмни сили, които са символизирани 
в Откровението като „зверове.“ Опи-
сание за тях откриваме в глава 11 от 
книгата Откровение. В текста, който 
ще изследваме, едната сила (звяр) 
е въведена по подразбиране, а дру-
гата – ясно и открито. Целта на тази 
статия не е да предостави по-пълно 
тълкувание на съответните части на 
тази глава. Ще се ограничим само до 
това да представим основното зна-
чение на ключовите стихове и да на-
сочим читателя към други източници 
за по-детайлно  обяснение.

„А на двамата си свидетели ще 
дам да пророкуват хиляда двеста и 
шестдесет дни, облечени във врети-
ща. Те са двете маслинени дървета 
и двата светилника, които стоят пред 
Господаря на земята. И ако някой по-
иска да им навреди, огън излиза от 
устата им и поглъща неприятелите 
им. И ако някой поиска да ги повре-
ди, така той трябва да бъде убит. Те 
имат власт да заключат небето, за 
да не вали никакъв дъжд през вре-
мето на тяхното пророкуване, и имат 
власт над водите, да ги превръщат в 
кръв и да поразяват земята с всяка 
язва, колкото пъти биха поискали ” 
(Откровение 11:3–6).

Тези четири стиха обхващат един 
продължителен период от време, през 
който първата сила на злото упраж-
нява върховна власт над света. Този 
период предшества втората зла сила, 
която ще бъде въведена в стих 7.

По време на един продължителен 
период, обхващащ повече от 1,260 
пророчески дни, или 1,260 реални 
години, Бог ще упълномощи Своите 
двама свидетели да пророкуват или 
да принесат вярно свидетелство, об-
лечени обаче във вретище.

Какво е значението на тези неразга-
даеми думи? Ще ви представя едно 
кратко тълкувание. Голяма част от 
езика в Откровението е взаимстван 
и адаптиран от Стария Завет. Един 
ден в апокалиптичното пророчество 
отговаря на една календарна година 
от  360 дни. Библейско основание за 
принципа, че една година е символи-
зирана от един пророчески ден (прин-
ципа ден за година) намираме в Числа 
14:34 и Езекиил 4:5, 6. Кои са двамата 
тайнствени свидетели? Нашето тъл-
кувание е, че двамата свидетели обо-
значават преди всичко свидетелство-
то на писанието в Стария и в Новия 
Завет. Също така двамата свидетели 
са символично представени като две-
те маслинени дървета и двата светил-
ника, които стоят пред Бога. Този език 
е употребен в книгата Захария 4:2, 3, 
макар че Захария видя само един све-
тилник, а двамата му свидетели бяха 
очевидно Исус Мелхиседековият син 
и Зоровавел.

Откъде разбираме, че двамата сви-
детели в Откровение 11 символизират 
Писанието, което се състои от Стария 
и Новия Завет? Думата „свидетел“ в 
Новия Завет произлиза от гръцкия 
глагол „martureo“, който означава да 
бъдеш свидетел или да принасяш сви-
детелство. Именно от нея произлиза и 
английската дума  „martyr“, т.е. мъче-
ник—човек, който в живот и в смърт 
свидетелства или принася свидетел-
ство за своята вяра в Бога.

В Йоан 5:39 Исус казва за староза-
ветните писания: „те са, които свиде-
телстват за Мене.” В Своята пророче-
ска реч на Елеонския хълм Христос 
каза: „И това благовестие на царството 
ще бъде проповядвано по целия свят 
за свидетелство на всичките народи; и 
тогава ще дойде свършекът” (Матей 
24:14). Очевидно е, че на това място 
Христос има предвид Новия Завет.

В Откровение 11 Йоан казва, че два-
мата свидетели са „маслинени дърве-
та“ и „светилници.“ В библейски вре-
мена лампите са горели преди всичко 
с помощта на маслиново масло. Как 
да приложим този символизъм към 
Библията? В Псалм 119, стихове 105 
и 130, четем съответно: „Твоето слово 
е светилник на нозете ми и светлина 
на пътеката ми. Изявяването на Тво-
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ите думи дава светлина и вразумява 
простите.”

Като навържем наличните дока-
зателства от Писанието, можем да 
видим ясно, че „двамата свидетели,“ 
които са „двете маслинени дървета и 
двата светилника,“ се отнасят за све-
щените писания, които се състоят от 
Стария и от Новия Завет. Тези двама 
свидетели на Писанието принасят 
свидетелството си за Исус Христос и 
служат на Божия народ, като осигуря-
ват духовна светлина, символизирана 
от двете маслинени дървета (масли-
новото масло), което доставя гориво 
на светилниците.

Казва ни се също, че тези двама сви-
детели ще пророкуват в продължение 
на 1,260 дни/години, „облечени във 
вретище.“ В старозаветни времена 
вретище се е носело от хора, които из-
явяват покаяние (Йона 3:6–9; Даниил 
9:3). Следователно тези двама свиде-
тели проповядват покаяние, така че 
вестта им няма да бъде популярна, 
понеже тези, които ще чуят вестта им, 
ще бъдат измъчвани от нея, както ста-
ва ясно от Откровение 11:10.

Откровение 11:5, 6 си служи с раз-
лични образи от исторически събития, 
изпълнени с участието на двама голе-
ми духовни и национални ръководи-
тели—Илия и Мойсей. Илия направи 
„огън“ да падне от небето, за да пояде 
военните отряди, изпратени да отне-
мат живота му, а по-нататък направи 
небето да се „затвори,“ за да няма 
дъжд в продължение на три години и 
половина (3 Царе 17; Лука 4:25; 4 Царе 
1). Мойсей бе инструмент в Божиите 
ръце, надарен със сила над водата, за 
да я превърне в кръв, като съдейства 
Египет да бъде постигнат от няколко 
поредни язви. Спомняме си също, че 
Мойсей и Илия се явиха пред Исус на 
планината на преображението (Матей 
17:1–8).

Правим извод, че Илия и Мойсей, 
които представляват старозаветният 
свидетел, на това място символират 
възмездяващите присъди, разпореде-
ни от Божието слово за бунтуващия се 
срещу Него свят в периода от 1,260 го-
дини на върховенство на първата тъм-
на сила. В лицето на тази отстъпила 
сила ще посочим отстъпилата хрис-
тиянска църква, която е упражнявала 

контрол над политическите лидери в 
тъмните векове от  538 до 1798 г. сл. 
Хр. Може да поставим въпроса: Как 
така тези двама свидетели - Старият и 
Новият Завет - имат силата да изпра-
щат язви? Отговора на този въпрос 
откриваме в Откровение 22:18: „Аз 
свидетелствам на всекиго, който слу-
ша думите на пророчеството на тази 
книга: ако някой прибави нещо към 
тях, Бог ще прибави върху него язвите, 
написани в тази книга.” Да си играем 
с Божието слово, било като изопача-
ваме, или като се противопоставяме 
на него, допълвайки или отнемайки 
от него—такова деяние със сигурност 
ще бъде постигнато от язвите, които 
застрашават отстъпилите поклонни-
ци, докладвани в книгата Откровение. 
Всеки, който отхвърли вестта на лю-
бов, написана в Светите Писания, ще 
се лиши от защитата на любящия Бог 
и ще си навлече ужасните язви.

От първите месеци на 2020 цели-
ят свят e изведен извън равновесие 
поради опустошителните резултати 
от пандемията Ковид-19. Милиони 
бяха заразени от този човешки коро-
навирус, при което стотици хиляди 
загинаха. По-голямата част от света 
беше затворен, което причини серио-
зен пробив в световната икономика и 
повлия негативно почти всеки аспект 
от живота на личността и общността. 
Тази пандемия обаче бледнее в срав-
нение с язвите, сполетели света през 
Средновековието. От язвата на Юсти-

ниян (541 г. сл. Хр.) до чумата, извест-
на като Черната смърт (1347 г.), както 
и някои други язви, опустошили Евро-
па и Средиземноморието, историците 
оценяват, че между една трета до по-
ловината от населението на Европа е 
било поразено от смърт. Но заразни-
те болести не са били единствената 
язва през Средновековието. Големият 
глад от 1315–1317 причинява смъртта 
на неизброимо множество–милиони 
хора, населяващи по-голямата част 
от Европа, оказвайки особено въз-
действие върху икономическия рас-
теж и просперитет до този момент.

ВЪЗНИКВАНЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВТОРАТА ТЪМНА СИЛА 
(ЗВЯР)  

Удивително е да констатираме точ-
ността, с която книгата Откровение 
задава и проследява сюжета на све-
товната история. Стиховете, които 
следват в Откровение 11, въвеждат 
втората тъмна сила, която ще изи-
грае решаваща роля по световните 
въпроси във времето на края.

Откровение 11:7, 8 казва: „И когато 
те свършат да свидетелстват, звярът, 
който излиза от бездната, ще воюва 
против тях, ще ги победи и ще ги убие. 
И труповете им ще лежат на улица-
та на големия град, който духовно се 
нарича Содом и Египет, където беше 
разпънат и техният Господ.”

Вторият звяр, който излиза на све-
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товната сцена тук, се появява при-
близително по същото време, когато 
двамата свидетели, за които говорих-
ме, приключват със свидетелството 
си. Вече стана ясно, че тези двама 
свидетели пророкуват, облечени във 
вретище за период от 1,260 дни или 
години. Този период на потисничество 
за Свещените Писания и тяхното сви-
детелство приключва в 1798, когато 
политическата ръка на доминираща-
та християнска църква бива лишена 
от власт и сила. През февруари 1798 
френската революционна армия за-
лавя в плен главата на римската йе-
рархична църква, папа Пий VI, с което 
поставя край на временната власт на 
църквата. Ще говорим по-подробно за 
това събитие по-късно, когато ще по-
сочим в лицето на същата сила звяра, 
излизащ от морето, представен в От-
кровение 13.

До този момент може и да сте се за-
питали: кой е този „звяр, който излиза 
от бездната“? Тази нова тъмна сила 
изглежда различна от тъмната сила, 
на която вече се натъкнахме в Откро-
вение 11:3–6, управлявала света в 
продължение на 1,260 дни, или 42 ме-
сеца, както се докладва в Откровение 
13:5. И тъй като първият звяр, който 
току-що изследвахме, претърпява мо-
рална рана в края на периода от 1,260 
години (Откровение 13:3), този звяр 
няма как да излезе от бездънната яма 
по същото време.

Във връзка с новата сила Откро-
вение 11:7 използва гръцката дума 
„therion,“ която означава диво, свирепо 
животно, т.е. звяр. Както вече стана 
ясно от Даниил 7:17, звярът в апока-
липтичните пророчества символизира 
царство, държава, която разполага 
със и упражнява военна сила. Следо-
вателно ще трябва да посочим друга 
голяма тъмна сила, която излиза на 
световната сцена някъде към края на 
18-то столетие.

Както ще видим в следващите сти-
хове от Откровение 11, втората тъмна 
сила ще прояви необикновена враж-
дебност към двамата свидетели, в ли-
цето на които видяхме Свещените Пи-
сания. Следователно няма място за 
съмнение, че този нов звяр или поли-
тическа сила е посредник на Сатана, 
употребен от същия, за да унищожи 

Библията, нейните божествени исти-
ни, както и свидетелите на Христос. 
Бездънна яма в Библията символизи-
ра обиталището на падналите ангели, 
демони те (вж. Лука 8:31; 2 Петър 2:4; 
Юда 6). За бездънна яма се говори 
също така във връзка с петата тръба 
(Откровение 9:1–11) като място, от 
което ще произлезе дим, демонични 
скакалци и конници, които мъчат хора-
та за период от пет пророчески месе-
ца. Това демонично пълчище действа 
под командата на един цар - ангела на 
бездната, който не е никой друг освен 
Сатана. От тази бездна Сатана изпра-
ща своите посредници, за да тормози, 
преследва и унищожава светиите на 
Бога. Интересно е, че самият Сатана 
ще бъде вързан в окови към тази без-
дна по време на милениума (Открове-
ние 20:1, 2).

Без съмнение в лицето на звяра от 
Откровение 11:7 разпознаваме този, 
който излиза от бездната като револю-
ционна Франция.

Наистина е вълнуващо да деши-
фрираме символичния код на апока-
липтичното пророчество, след което 
да установим как това пророчество 
намира изпълнението си в реални ис-
торически събития. Никое друго съби-
тие в съвременната история на запад-
ния свят не оказва такова драматично, 
дълбоко и трайно въздействие върху 
хода на западната цивилизация - а 
като цяло и върху историята на целия 
свят - както Френската революция. По-
вече от всеки друг фактор сам по себе 
си тя променя света, като дава начало 
на духа на съвременния национали-
зъм, съвременната военна повинност 
и учредяването на големи наицонални 
армии. Обхващайки един период от 
десет години (1789 до 1799), Френс-
ката революция въвежда във Фран-
ция демокрация, равнопоставеност 
на гражданите пред закона, премахва 
привилегиите на благородниците, сла-
га край на царската диктатура по „бо-
жествено право.”

В същото време Френската рево-
люция служи като вдъхновение и ка-
тализатор за поредица политически и 
социални движения, въвеждайки кон-
тинентална Европа и регионите отвъд 
в цяло море от революционни дейст-
вия. Професор Р.Р. Палмър от Универ-

ситета Принсентън, уважаван експерт 
за този период, в своето заключение 
за цялостния революционен период 
прави следното историческо обоб-
щение: „Достигаме до заключение-
то, че цялата тази цивилизация бива 
пометена през последните четири 
десетилетия на осемнадесети век от 
едно-единствено революционно дви-
жение, което се проявява по различни 
начини и с различен успех в различни 
държави, но при все това във всички 
тях показва сходни цели и принципи. 
Всички тези вълнения, катаклизми, ин-
триги и конспирации съставляват част 
от едно голямо движение.” Струва си 
да отбележим, че само след някол-
ко страници професор Палмър дава 
друго изявление в потвърждение на 
валидността на библейското проро-
чество. Като привежда цитат от труда 
на един полски революционер, съвре-
менник на това време, на име Колон-
тей, той казва: „В книга, написана след 
неуспеха на въстанието на Косцюшко, 
полският революционер Колонтей за-
явява, че целият период от 1750 напо-
добява „земетресение“, което придава 
нов облик и нова значимост на демо-
крацията” (пак там, стp. 17). В Откро-
вение 11:13 Йоан описва събитията на 
революционните времена със следни-
те думи: „И в онзи час стана голямо зе-
метресение и десетата част от града 
падна.”

Ще се върнем отново на този стих 
и ще разгледаме значението му във 
втората част на тази статия. Ще раз-
гледаме хода на Френската револю-
ция и нейната смъртоносна схватка 
с двамата свидетели в града, „който 
духовно се нарича Содом и Египет.” 
Ще хвърлим повече светлина върху 
продължителната борба между ре-
волюционните движения, споделящи 
мирогледа на Френската революция, 
и тъмната сила на отстъпилото хрис-
тиянство. Когато тази велика битка се 
разкрие пред очите ни, ще засечем 
положението на махалото на тъмната 
сила, както и посоката, в която то се 
движи. 

Източници
1 Р.Р. Палмър, Д. Армитаж, Епохата 
на демократичната революция, 
актуализирано издание. Princeton: 
Princeton University Press, 2014, стр. 6, 8.
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ОТ Барбара Монтроуз

СЕГА ЛИ Е ВРЕМЕТО 
ДА НАПУСКАМЕ ГРАДОВЕТЕ?
. .  . Последните събития указват, че нещата няма да стават по-лесни!

Като човек, който е живял първите 
20 години от живота си в покрайнини-
те на Вашингтон, Област Колумбия, 
имам представа за някои от хубави-
те предимства на това да живееш в 
града - запозната съм обаче и с не-
достатъците. Към онзи момент на-
селението в столицата на САЩ на-
брояваше близо 700,000. Извън нея 
имаше тихи покрайнини, а отвъд тях 
- обработваеми земи.

Днес градският обхват на метропо-
лиса Вашингтон е нарастнал на над 
6.2 милиона жители. Но дори това не 
е толкова много, колкото много други 
метрополиси, като например Токио 
с над 32 милиона, следван от Сеул, 
Мексико сити, Ню Йорк, Мамбай, 
Джакарта и Делхи, всеки от които с 
над 18 милиона жители.

ДАЛИ ПОСЛЕДНИТЕ 
СЪБИЯ НАПРАВИХА 
ЖИВОТА В ГРАДА ПО-
РИСКОВАН?

Да разгледаме няколко фактора, 
повлияли на градския живот през по-
следните няколко години - а дори и 
месеци:

    1. Завишен риск от КОВИД-19, 
както и други физически и умстве-
ни/емоционални заболявания.

„Тези, които живеят в градовете, 
може да бъдат заставени да обита-
ват в ограничени места с непознати, 
при което стават в по-голяма степен 
изложени на микроби, докато се хра-
нят - е и семейството им. Всъщност 
това е основна причина, поради коя-
то Ню Йорк сити стана епицентър на 
КОВИД-19 - самият брой хора, на-
блъскани върху няколко квадратни 
метра, улесни разпространението на 
вируса.”¹

„Гъстотата на населението е фак-
тор, който следва да отчетем в тази 
пандемия и който си е бил фактор 
при предходни пандемии. Именно 
такова струпване на хора, което пра-
ви градовете ни иновативни и проду-
ктивни, същевременно прави тях, а и 
нас уязвими на заразни болести. . . .

„Гъстота, която действа като пре-
носител на вируса, е тази, която се 
наблюдава, когато хората са скуп-
чени в многофамилни домакинства, 
обединяващи много поколения, или 
фабрики, или работа с  пряко об-
служване на физически клиенти  при 
голяма физическа близост помежду 
им или с обществеността. Подобна 
гъстота става причина една предход-
на грипна пандемия от 1918 да оп-
устоши райони от работещата класа 
в индустриалните центрове на Пит-
сбърг и Филаделфия.”²

„В сравнение с жителите по села-
та изследователите установяват, че 
урбанистите са с 21 процента пове-
че склонни да изпаднат в паническо 
разстройство и 39 процента повече 
склонни към умствено разстройство. 
Един мета анализ от 2017 констати-
ра завишено ниво на следния здра-
вен статус сред хората, живеещи в 
градска среда:

    • PTSD [посттравматично стре-
сово разстройство]

    • овладяване на гнева
    • общо паническо разстройство
„Същото се отнася за по-сериозни 

психологически разстройства като 
шизофрения и параноя. . . .

„Постоянната стимулация на град-
ския живот може да приведе тялото 
в едно стресово съсотяние, извест-
но като стресовата реакция „бий 
се или бягай“. Това може да ни на-

прави по-уязвими на проблеми с 
умственото здраве, като депресия, 
психоза и употреба на медикаменти. 
Това може да бъде един начин да 
си обясним защо 19.1 процента от 
американците живеят с паническо 
разстройство, докато 6.7 процента 
преживяват депресия.

„Също така животът в града може 
да компрометира психологическата 
ви инмунна система, което може да 
се окаже рисковано за хора, които са 
преживявали умствено заболяване 
по наследствена линия. Според пси-
холозите подобен стрес на околната 
среда увеличава риска от развива-
не на психиатрично състояние като 
страхова психоза, депресия или би-
полярно разстройство. . . .

„Нещо повече, младите възстраст-
ни, особено родените след 2000 го-
дина, често преживяват перманент-
на умора—едно стресово състояние 
на умствено и физическо изтощение, 
което може да направи живота доста 
безрадостен. . . .

„Градският живот не само че може 
да повлияе отрицателно на нашето 
умствено благосъстояние, а наред 
с това да засегне физическото ни 
здравословно състояние. Едно про-
учване от 2017 твърди, че прекомер-
ната изложеност на замърсен въз-
дух и градски шум може да причини 
увреждане на сърдечно-съдовото 
здраве.

„Изглежда, че шумът от трафика 
може да наруши качеството на съня 
и да причини рязко покачване на ни-
вото на стресовия хормон кортизол. 
С времето завишените нива на този 
хормон може да увеличат риска от 
развиване на сърдечно-съдово забо-
ляване. . . .
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„Наред с това животът в прена-
селения град може да ни направи 
по-податливи към прихващане на 
вируси, особено в грипния сезон. 
Проучвания констатират също, че 
хората, които живеят в градски ра-
йони, употребяват прекомерно пре-
работена и бърза храна, което уве-
личава риска от наднормено тегло, 
високо кръвно налягане и диабет.”³

    2. Рискове за веригата на хра-
нителни доставки 

Логично е, че колкото по-дълга е 
една верига на доставки, толкова 
по-усложнен е процесът, който пра-
ви храната да достигне до масата от 
фермата.

Според статия в списание „Тай-
мс“ от 8 май 2020 „Пандемията КО-
ВИД-19 подкопава из основи глобал-
ната верига на хранителни доставки 
почти на всяко ниво. Тези проблеми, 
както и унищожаването на иконо-
миката, причинени от вируса, може 
да окажат силно отрицателно въз-
действие върху способността на 
хората по цял свят да достъпят до 
и да си позволят храна. Най-малко 
265 милиона души са изложени на 
риск от гладуване през 2020 съглас-
но прогнозата на Световната храни-
телна програма на ООН през април 
- близо двойно повече в сравнение 
- с 2019. Това е така въпреки факта, 
че експертите са единодушни, че 
същата година би трябвало да има 
достатъчно храна за изхранване на 
света...

„Проблемът тук касае по-скоро 
доставянето на храна, отколкото не-
достига на такава,“ коментира Джули 
Хауърд, старши консултант по гаран-

тираност на глобалното изхранване 
при Центъра за стратегически и меж-
дународни проучваиня във Вашинг-
тон - казва ТАЙМ.”⁴

    3. Заплаха от насилие
Тази година ни напомни, че под 

законното знаме на свободата на из-
разяване разгневени хора започнаха 
да се изразяват по незаконни и на-
силствени начини особено когато се 
одързостят от тълпата. Към датата 
на тази статия в много големи гра-
дове започнаха да се ширят палежи, 
грабежи, обири, обезобразяване или 
превземане на исторически сгради, 
както и на частно и държавно иму-
щество, а също увреждане, та дори 
и убийство на невинни минувачи.

„Множество източници докладват, 
че престрелките в Ню Йорк се покач-
ват с над 358% в средата на юни в 
сравнеине със същия период през 
2019, при което насилието изригва 
паралелно с разпускането на части-
те за борба с престъпността от стра-
на на Полицейския департамент в 
Ню Йорк.

„В общо петте района на Ню Йорк 
биват наранени 74 души при 55 прес-
трелки, което представлява едно съ-
ществено покачване в сравнение с 
12 престрелтки през 2019“, докладва 
NBC 4.  ⁵

Тази ужасяваща сцена обрисува 
само един малък фрагмент от шире-
щото се беззаконие, което започна 
да се разиграва в няколко десетки 
големи градове—случаи на насилие, 
каквито биха били немислими само 
преди кратко време.

Дали се числим към или живеем 
в близост до такава тълпа от хора? 

Дали подобна среда е безопасна? 
Дали такава една нагласа е здраво-
словна? Христовите последователи 
трябва „да се покоряват на държав-
ните началства и власти, да се под-
чиняват и да бъдат готови за всяко 
добро дело, да не хулят никого, да 
не бъдат свадливи, а тихи и да по-
казват съвършена кротост към всич-
ки хора” (Тит 3:1, 2).

Но когато една тълпа излезе на-
вън, здравият разум бързо отстъпва 
и Христовият дух бива оскърбен. Ето 
защо сме предупредени: „Не се спри-
ятелявай с гневлив човек и не ходи с 
избухлив човек, за да не научиш пъ-
теките му и да поставиш примка за 
душата си” (Притчи 22:24, 25). 

Дори нещата да не са идеални в 
обществото, единственият безопа-
сен модел на поведение за христия-
нина е да не забравя по какъв начин 
Христос се справяше с върпосите:

„Правителството, при което живе-
еше Исус, беше покварено и потис-
ническо; отвсякъде имаше скандал-
ни случаи на насилие—изнудване, 
нетърпимост и смазваща жестокост. 
И все пак Спасителят не предприе 
граждански реформи. Той не атаку-
ва националните насилия, нито осъ-
ди националните врагове. Той не се 
бъркаше във властта, нито в адми-
нистрирането на властимащите. Той, 
който бе пример, стоеше настрана 
от земните правителства.

Не защото беше безразличен към 
неволите на хората, а защото лекар-
ството не се състоеше просто в чо-
вешки и външни мерки. За да бъде 
ефективен, лекът трябва да достиг-
не хората като личности и трябва да 
възроди сърцето.”⁶
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Ето защо пророчеството за Пома-
заника отбелязваше, че „няма да из-
вика, нито ще издигне глас, нито ще 
се чуе гласът му на улицата” (Исая 
42:2).

По времето на Исус мнозина имен-
но от хората, които бяха излекувани 
и благословени от Неговата служ-
ба, очевидно прихванаха странна 
треска на Голгота. Очевидно без да 
мислят, под импулса на момента, 
същите тези изненадващо се при-
съединиха към нечестивия хор от 
гласове, които крещяха: „Разпни Го, 
разпни Го!“ Точно това е манталите-
тът на тълпата.

ЗАЩО МНОЗИНА 
СТОЯТ В ГРАДОВЕТЕ?

Нека си го кажем нарпаво: въз-
можностите за кариерно развитие и 
заплатите са много по-атрактивни в 
области с повече жители. Ето защо 
съблазнителната примамка на град-
ския живот е силна, като в типичния 
случай предлага изобилие от въз-
можности за престижни позиции и 
притежания. Да, но често пъти на 
каква цена?

„Търсене на удоволствия и уве-
селителни центрове в градовете. 
Много родители, които избират дом 
в града за своите деца с мисълта 
да им дадат по-големи предимства, 
се разочароват и прекалено късно 
съжаляват за ужасната си греш-
ка. Днешните градове се превръ-
щат много бързо в Содом и Гомор. 
Множеството ваканции насърчават 
безделието. Вълнуващите спорто-
ве—ходенето на театър, конна езда, 
хазарт, употребата на алкохолни на-
питки и празненства—стимулират 
всяка страст към усилено действие. 
Младежите биват отнесени от общо-
то течение. Хората, които се науча-
ват да обичат удоволствието само 
по себе си, отварят врата пред цял 
потоп от изкушения.

Те се отдават на социални уве-
селения и безразсъдна веселба, а 
общуването с хора, обичащи удо-
волствия, упражнява натравящ 
ефект върху ума. Те започват да от-
скачат от един вид прахосничество 
и безпътство на друг, докато изгубят 
всякакво желание и способност да 
водят един полезен живот. Религи-
озните ми стремежи биват застопо-
рени; духовният им живот помръква. 

Всички благородни способности на 
душата, всичко онова, което свързва 
човека с духовния свят, бива прини-
зено.”⁷

„Изпращайте децата в училища в 
града, където ги очаква всеки един 
етап от изкушението, за да ги привле-
че и поквари, и делото по изграждане 
на характера ще стане десетократно 
по-трудно както за родителите, така 
и за децата.”⁸

““НО АЗ НЕ МОГА 
ДА ПРЕНЕБРЕГНА 
БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА 
СИ!”

Така е. Но както за самите нас, така 
и за децата ни „едно скъпо жилище, 
тежка мебелировка, показност, лукс и 
улеснения не осигуряват условията, 
които са от съществено значение за 
един щастлив, полезен живот. Исус 
дойде на тази земя, за да осъществи 
най-великото дело, извършвано няко-
га сред хората. Той дойде като посла-
ник на Бога, за да ни покаже как да жи-
веем така, че да осигурим най-добри 
резултати в живота. Какви бяха усло-
вията, избрани от безкрайния Отец 
за своя Син? Един уединен дом сред 
галилейските хълмове; едно домакин-
ство, изхранвано с честен и достоен 
труд; един живот на простота; ежедне-
вен сблъсък с трудности и лишение; 
саможертва, икономия и търпеливо, 
радостно служене; часът на учене при 
Неговата майка с отворения свитък 
на Писанието; тихото утро или здрач 
сред зеленината в долината; светите 
проповеди на природата; изучаването 
на творението и провидението; както 
и общението на душата с Бога - това 
бяха условията и възможностите на 
ранния живот на Исус.

„По същия начин са били повечето 
от най-добрите и благородни мъже 
през всички векове. Прочетете раз-
каза за Авраам, Яков и Йосиф, за 
Мойсей, Давид и Елисей. Изучавайте 
живота на хората от по-късните вре-
мена, заемали по един най-достоен 

начин доверени и отговорни постове, 
хора, влиянието на които се оказва 
най-ефективно за издигането на све-
та.

„Колко много измежду тях израстват 
в провинциални домове. Те малко по-
знават лукса. Не прекарват младежки-
те си години в забавление. Мнозина са 
принудени да се борят с бедността и 
лишенията. Още отрано се научават 
да се трудят, а активният им живот на 
открито предава жизненост и елас-
тичност на всичките им способности. 
Заставени да зависят единствено от 
собствени средства, те се научават 
да се борят с трудностите, да прео-
доляват препятствията, при което си 
спечелват кураж, упоритост и посто-
янство.

Те научават урока да не разчитат на 
други и да упражняват самоконтрол. 
В голяма степен защитени от лоши 
връзки, те намират удовлетворение в 
удоволствията на природата и здраво-
словни другарства. Те са семпли във 
вкусовете си и умерени в навиците 
си. Те са управлявани от принципа и 
израстват чисти, силни и верни. Ко-
гато биват призовани към делото си 
в живота, те внасят в него физическа 
и умствена сила, жизнерадостен дух, 
умение да планират и привеждат в 
действие, както и твърдост в проти-
вопоставяне на злото, които ги правят 
една положителна сила за добро в 
света.

„По-добро от всяко друго наслед-
ство на богатство, което бихте могли 
да дадете на децата си, е дарът на 
едно здраво тяло, здрав и силен ум и 
един благороден характер.”9

Да прекарваме определено време 
заедно с децата си е най-добрата ин-
вестиция, която можем да им предло-
жим. Много млади хора, пристрастени 
в момента към устройства и които тър-
сят читави познанства, биха се осве-
жили и обновили, ако преживеят скъ-
поценни мигове със своите родители, 
за приятелството на които може би са 
гладували и от което са били лишени 
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често по причина на забързания темп 
на градския живот. Възстановяването 
на семейството (вж. Малахия 4:5,6) за-
почва със себеотричане от страна на 
родителите, а не на децата. Няма как 
да очакваме от децата си да ни отда-
дат в някаква степен отговорна любов 
и внимание, ако самите ние не сме им 
предоставили такава.

КАКЪВ Е 
ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ 
ПЛАН НА БОГА—И 
ПО КАКЪВ НАЧИН 
МАСИТЕ ГО 
ОТХВЪРЛЯТ?

В Битие 2:8 четем, че „ГОСПОД Бог 
насади градина на изток, в Едем (4), 
и постави там човека, когото беше 
образувал.” Животът в провинцията в 
унисон с творението винаги е бил иде-
алната среда за нашето духовно, ум-
ствено и физическо благосъстояние. 
На човешката раса бе ясно указано: 
„Плодете се и се множете, напълнете 
земята и я обладайте” (Битие 1:28). 
Да напълним земята означава да се 
разпространяваме здравословно и 
интелигентно да използваме огро-
мните ресурси на планетата - а не да 
се скупчваме по етажи един над друг.

В абсолютна опозиция на този мъ-
дър план Каин - първият убиец на зе-
мята, изгради първия град (вж. Битие 
4:17).

Друг един известен град от ранната 
човешка история бе построен в рав-
нината Сенаар, където след големия 
потоп бунтовни мъже решиха да де-
монстрират колко „по-умни и ориги-
нални“ могат да бъдат от своя Съз-
дател в опита си да построят град и 
кула, която да бъде по-висока и от об-
лаците, в случай че дойде друг потоп, 
който да унищожи земята. Но в Битие 
9:15 небесният Отец вече бе обещал 
да не унищожава земята с друг потоп. 
Тези обаче, които замислиха този 

проект, няма вяра нито на обещания-
та, нито на предупрежденията Му.

Какви бяха подробностите покрай 
онзи град, изграден на равнината Се-
наар? В Битие 11:4 четем: „И казаха: 
Елате, да си съградим град и кула, 
чийто връх да стига до небето, и да 
си спечелим име, да не би да се раз-
пръснем по лицето на цялата земя.” 
Егоистичната тръпка да направят 
опит да си изградят име и да увеко-
вечат дръзката си, предизвикателна 
философия бе бързо възспряна, ко-
гато комуникационната им мрежа бе 
блокирана по божествен път и тех-
ният проект бе стопиран. „Така ГОС-
ПОД ги разпръсна оттам по лицето на 
цялата земя и престанаха да градят 
града. Затова той се нарече Вавилон” 
(Битие 11:8, 9).

Подобно на това и в наши дни в 
съвременната култура преобладава 
същият дух, който подбуди изграж-
дането на Вавилонската кула. Про-
рочеството ни казва, че онзи духовен 
„Вавилон, великата блудница, стана 
жилище на демони, затвор на всяка-
къв нечист дух и затвор на всякаква 
нечиста и омразна птица” (Открове-
ние 18:2).

„Нощта напредна, а денят набли-
жи. И така, нека отхвърлим делата 
на тъмнината и нека да облечем 
оръжията на светлината. Нека ходим 
подобаващо, като през деня—не в 
пирувания и пиянства, не в блудства 
и разпътства, не в кавги и завист, а се 
облечете с Господ Исус Христос и не 
се грижете за страстите на плътта” 
(Римляни 13:12–14).

ЩЕ СТАНЕ ЛИ МНОГО 
СКОРО ПО-ТРУДНО 
ДА СЕ НАПУСНАТ 
ГРАДОВЕТЕ?

Затварянето поради КОВИД-19 
предизвика масово излизане от го-
лемите градове на Индия, както се 
докладва от новинарската емисия 

на Блумбърг, а именно: „на малки 
групички и на големи тълпи, по въ-
трешни улички в града и по големи 
международни магистрали, стотици 
хиляди от най-бедните в Индия са се 
запътили бавно и отчаяно към свои-
те села в масово излизане от градо-
вете. . . .

„Когато не остава нищо за ядене, 
защо да стоим и какво да правим 
още тук?’ споделя [Неха] Кашияп със 
сълзи, напиращи в очите й. „Прави-
телството казва да си стоим, където 
се намираме. Но кажете ни: какво ще 
ядем? Как ще храним децата си? Как 
да си платим наема? Трябва да се 
опитаме да се спасим, да се махнем 
далеч оттук.“ . . .

„Ако не успее да качи семейството 
си на един от автобусите [тръгващ от 
град Делхи], единственият вариант 
за Кашияп е да си отиде пеша до 
дома, който е на  530 км—по-далеч, 
отколкото е Лондон от Париж.

„Колкото и малко да имат родите-
лите ни, те ще ни поддържат живи—
трябва да отидем, каквото ще да ста-
ва,“ каза тя. „Искам да ви кажа едно 
нещо: Повече хора ще умрат от глад, 
отколкото от тази болест.”10

Преди близо 115 години американ-
ската писателка Елън Г. Уайт пред-
видя:

„Не след дълго ще настане такава 
борба и объркване в градовете, че 
онези, които искат да ги напуснат, 
няма да успеят. Трябва да се подгот-
вяме за тези проблематични въпро-
си.”11

КОЛКО СКОРО Е 
СКОРО?

Исус даде ясни предупреждения 
относно унищожението на Ерусалим 
през 70 г. сл.Хр. и последните съби-
тия в края на земната история в едно 
двойно пророчество: „Затова, когато 
видите мерзостта на запустението, 
за която е говорено чрез пророк Да-

Да напълним земята означава да се 
разпространяваме здравословно и 

интелигентно да използваме огромните 
ресурси на планетата - а не да се 

скупчваме по етажи един над друг.“
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ниил, стояща на святото място—кой-
то чете, нека разбира—тогава онези, 
които са в Юдея, нека бягат по пла-
нините; който се намери на къщния 
покрив, да не слиза да взима нещо 
от къщата си; и който се намери на 
нивата, да не се връща назад да взе-
ме дрехата си” (Матей 24:15–18).

През 70 г. сл. Хр.
„Когато идолопоклонническите 

знамена на римляните се установят 
в святата земя, която се разпростри-
раше на няколко стотин метра извън 
градските стени, тогава Христовите 
последователи трябваше да се спа-
сят с бягство. Когато видят предупре-
дителния знак, присъдата щеше да 
последва така бързо, че онези, които 
биха искали да избягат, не трябваше 
да се бавят по никакъв начин. Който 
се случеше да бъде на покрива на 
къщата, не трябваше да слиза през 
къщата си на улицата; но трябваше 
да побърза, колкото се може пове-
че, като се прехвърля от покрив на 
покрив, докато достигне градската 
стена и да се спаси, сякаш бяга от 
пожар. Хората, които работеха на 
полето или на лозето, не трябваше 
да се бавят да се връщат за връх-
ната си дреха, която са оставили на-
страна, докато се трудят в жегата на 
деня. Не трябваше да се колебаят 
нито за миг, да не би да бъдат поме-
тени от общото унищожение.”12

При унищожението на Ерусалим 
не бе погубен нито един християнин, 
понеже вярващите се съобразиха с 
думите на Исус и избягаха веднага 
щом видяха римските знамена.

В НАБЛИЖАВАЩАТА 
КРИЗА

„Сега въобще не е време за Божия 
народ да привързват чувствата си 
към света, нито да си събират съкро-
вища там. Не е далеч времето, когато 
подобно на ранните ученици ще се 
видим заставени да търсим убежи-
ще в уединени и необитаеми места. 
Също както обсадата на Ерусалим 
от римските армии беше за юдейски-
те християни сигнал за бягство, така 
и придобиването на власт от страна 
на нашата нация в указ, постановящ 
папската събота ще бъде едно пре-
дупреждение за нас. Тогава ще е 

времето да напуснем големите гра-
дове, да се подготвим да напуснем 
по-малките градове, за да потърсим 
усамотени домове в уединени, изоли-
рани места сред планините. А сега, 
вместо да търсим скъпи жилища тук, 
би трябвало да се подготвяме за пре-
местването ни в една по-добра стра-
на, а именно, небесната.”13

Следователно тук виждаме три 
стъпки:

При неделния указ да напуснем 
големите градове, без да се връща-
ме повече в тях. (Ако все още имате 
къща в такъв град, тогава ще е прека-
лено късно да я продадете. Не може-
те даже да изтичате обратно, за да си 
вземете дрехите, а колко по-малко да 
си обявявате къщата за продан.)

Напускане на по-малките градове.
Усамотени места сред планините. 

(При съвременната термовизия или 
инфрачервена термография, плюс 
каква ли още не модерна технология, 
която би могла да се появи дотогава, 
само намесата на Всемогъщия би 
могла да закриля Неговите преслед-
вани деца на планетата, когато кри-
зата ескалира до такава степен. „Той 
ще живее нависоко, непристъпните 
скали ще бъдат крепостта му, хлябът 
му ще се даде, водата му няма да 
липсва” (Исая 33:16). Вж. Също Псал-
ми 31:19, 20; 91:1–10; Опитности и ви-
дения, стр. 56; и Мараната, стр. 270.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С 
ХОРАТА, ХВЪРЛЕНИ 
В ЗАТВОРА, ЗАТОВА 
ЧЕ СА СПОДЕЛЯЛИ 
ВЕЧНОТО ЕВАНГЕЛИЕ 
В ГРАДОВЕТЕ, КОИТО 
СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ 
МОГАТ ДА ИЗБЯГАТ?

„Господ знае всичко за Своите 
верни служители, които лежат в за-
твор или са заточени на необитаеми 
острови заради Него. Той ги утешава 
със самото Си присъствие. Когато 
заради истината вярващият заста-
ва в съда на неправедни трибунали, 
Христос стои точно до него. Всички 
укори, които се сипят върху този чо-
век, всъщност падат върху Христос. 
Христос бива осъден повторно в 
лицето на Своя ученик. Когато ня-

кой бъде хвърлен в затворническа 
килия, Христос очарова сърцето със 
Своята любов.”14

ИМА ЛИ НАДЕЖДА ЗА 
МЕН?

„Господ изпраща вик на преду-
преждение към родителите, които 
живеят в градовете: Съберете деца-
та си в домовете си; приберете ги, от-
делете ги от онези, които не зачитат 
Божиите заповеди, които преподават 
и практикуват зло. Излезте от градо-
вете, колкото се може по-бързо. Ро-
дителите може да осигурят малки 
домове в провинцията, със земя за 
култивиране, където децата да не 
бъдат обкръжени от покваряващите 
влияния на градския живот. Бог ще 
помогне на хората Си да намерят 
такива домове извън градовете.”15 
Това е предназначено за теб. Това е 
предназначено за мен. На какъв мо-
гъщ Спасител само служим! Амин! 
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БИТКАТА ПОД 
МИКРОСКОПА 

Когато бях на 12 години, един ле-
тен следобед учителят ми по био-
логия направи експеримент, който 
щеше да преобрази целите и ця-
лостното ми възприятие за све-
та за остатъка от живота ми.  За 
първи път имах възможност да се 
запозная с микроскопа. 

Задачата ни беше да добавим 
щипка диворастящи цветя в чаша 
вода. След два дни използвахме 
пипетка, за да накапем проба от 
водата върху предметно стък-
ло. Резултатът беше удивителен! 
Пред самите ми очи тази миниа-
тюрна капчица вода се превърна 
през лещата на микроскопа в един 
удивителен свят от малки съще-
ства, които бяха препълнени с жи-
вот, каквито не бях виждал никога 
допреди и за които и представа 
си нямах. Някои от съществата 
се наричаха  чехълчета, други – 
еукариоти, а други – амеби. В тази 
единствена капчица открих цяла 
вселена от множество живи едно-
клетъчни организми, които пре-
карват цялото си съществуване в 
една-единствена клетка.

Следващите дни видях също 
клетки, които не съществуваха са-
мостоятелно, а бяха организирани 
в групи от клетки в сътрудничест-
во помежду си, за да изпълняват 

определена функция, като напри-
мер развитие на малко стръкче 
лук. Такива специализирани орга-
низми се наричат многоклетъчни. 
Установих, че многоклетъчните 
организми се срещат както в рас-
тителните, така и в животинските 
видове.

Но непреодолимата ми изненада 
дойде, когато разбрах, че еднокле-
тъчните организми са създадени, 
за да разлагат многоклетъчните и 
че понякога помежду им се води 
война за ресурси.

Подбуден от божественото 
вдъхновение, апостол Павел каз-
ва, че „ долните и презрените 
неща на света избра Бог; и онези 
неща, които не са, за да унищожи 
тези, които са” (1 Коринтяни 1:28). 
Всъщност това изпреварва думи-
те на известния френски учен Луи 
Пастьор, които той щеше да запи-
ше по-късно в писмо от 22 март 
1863 при управлението на послед-
ния френски монарх Наполеон  III: 
„Когато Бог е сътворил света, Той 
е вложил във всеки организъм, 
колкото и да е малък, микроорга-
низми, които могат да разграждат, 
така че тези разградени елементи 
да могат да се включат повторно в 
околната среда, за да бъдат упо-
требени,” а по-нататък пише, че 
„Бог не предоставя това откритие 

като илюзия, а като реалност и 
едно широко поле на познание с 
реална приложимост във всички 
сфери на живота ни.”¹ 

ОТКРИТИЕТО НА 
ПАСТЬОР

Интересно е да отбележим как 
се трансформира теорията за 
микроорганизмите на Пастьор. 
Макар че Пастьор направи от-
критието, че всички инфекции са 
причинени от инфекциозен агент, 
който действа заразно и се преда-
ва лесно, той предвидя също, че 
някои организми са по-добри гос-
топриемници за скоростното въз-
произвеждане на тези инфекциоз-
ни агенти. Преобладаващата част 
от неговите наблюдения стъпват 
върху изучаване на процеса на 
ферментация. Той забелязва, че 
определени ферментирали вина 
се развалят по-бързо, отколкото 
други, и обвързва качеството и 
здравето на майката-лоза с окон-
чателното качество на грозде-
то, а оттам - с потенциала му да 
се разваля. Подобно на това той 
твърди, че епидемичните болести 
въздействат на хората, които са 
най-уязвими, когато влязат в съп-
рикосновение с микроорганизма.² 
Впоследствие, когато изучава бо-
лести, протичащи в копринените 
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буби, Пастьор забелязва, че на-
следствеността също оказва роля 
върху силата или слабостта на 
копринената буба. И накрая, към 
края на своята кариера, Пастьор 
възприема теорията на хомеоста-
зата (баланса) на „бащата на фи-
зиологията“ Клод Бернард, като 
твърди, че балансът на вътрешния 
организъм е способен да устои на 
атаката и нашествието на една ин-
фекциозна бактерия. Луи Пастьор 
признава истината, която стои зад 
трудовете на Клод Бернард, ко-
гато на смъртния си одър заявя-
ва: „Бернард е прав. Микробът е 
нищо. Околната среда е всичко.”

Трябва да имаме по-ясно разби-
ране относно някои инфекциозни 
агенти, които имат потенциала да 
задвижат един епидемичен про-
цес на всяко място, без значение 
къде, но болестта има или няма 
шанс да се развие в зависимост от 
„полето,” т.е. здравето на тялото, 
което е подложено на атака. Това 
твърдение на Клод Бернард и Пас-
тьор е основополагащо за една 
нова област на проучвания, която 
се разкрива за първи път през по-
следните години. В наши дни това 
поле на науката се нарича епиге-
нетика, изучаването на факторите 
на околната среда, които укрепват 
или отслабват нашето ДНК.

ВАКСИНАЦИЯ
Макар Пастьор да открива прин-

ципа на ваксинацията, бащата на 
ваксината е всъщност един сем-
пъл провинциален английски док-
тор на име Едуард Дженър. Близо 
100 години преди Пастьор, на 14 
май 1796, Дженър започва първи-
те си проучвания във връзка с иму-
низацията. Той ваксинира Джеймс 
Фипс, осемгодишния син на своя 
градинар, с инфектиран матери-
ал от кравешка шарка от една ан-
глийска доячка, Сара Нелмс. Фипс 
прекарва много леко вариола и се 
възстановява много скоро. Месе-
ци след това Дженър излага Фипс 
многократно на същия вирус, но 
Фипс така и не развива вариола.

Тогава Едуард Дженър ваксини-
ра момчето повторно, при което то 

не развива никаква инфекция. По 
този начин  Едуард Дженър дости-
га до извода, че една лека инфек-
ция с вариола изглежда защитава 
срещу силно заразна и фатална за 
човека болест.

Думата ваксина или ваксинация 
произлиза всъщност от наимено-
ванието за вируса на шарка.

До края на живота си Едуард 
Дженър продължава да се бори 
дали заключенията от проучвани-
ята му са благонадеждни, понеже 
често наблюдава пациенти, при-
ели ваксината против вариола, 
които по-късно развиват едра шар-
ка, макар и в по-лека форма. Също 
така той вкарва известно обърква-
не в научния свят, въвеждайки 
една смесица от два свързани 
вируса: Poxviridae bovis (кравешка 
шарка) с Poxvirus variola (човешка-
та едра шарка). И докато Дженър 
прокарва идеята за имунизация, 
той никога не успява да разгърне 
проучванията си по отношение на 
човешката имунна система, за да 
обясни защо човешкото тяло раз-
вива резистентност към човешка-
та едра шарка, след като е било 
изложено на по-слабата версия 
от животинска едра шарка. Той 
просто вярва, че прилагането на 
вирус от добитък за „ваксина“ би 
предотвратило едрата шарка в чо-
вешките индивиди - което е невъз-
можно, тъй като става въпрос за 
два различни вида вируси. По тази 
причина Дженър никога не успява 
да синтезира напълно ефективна 
ваксина за изкореняване на вари-
ола. Резултатите от случайните му 
експерименти са неизбежни. Те 
включват смъртта на собствения 
му син, който бива инжектиран със 
смесица от кравешка шарка с ва-

риола на десетгодишна възраст, 
след което умира на 21 години със 
старческа дименция, а също едно 
петгодишно момче, което умира 
при инжектиране, както и една 
бременна в осми месец жена, коя-
то абортира спонтанно бебето си, 
което се оказва с особени гнойни 
мехури по цялото си тяло - неуда-
чите, които той никога не призна-
ва. Това объркване така и не до-
бива гласно признание, макар да 
са изминали вече повече от 200 
години от неговата смърт. ³

ИСТИНСКИ УСПЕХ В 
ИЗВЕСТНА СТЕПЕН

Разгръщайки предходните си те-
ории, Луи Пастьор прилага педан-
тично разбиране, за да отхвърли 
популярната теория, че микробите 
се появяват спонтанно от нежива-
та материя. Проучването му през 
1880 демонстрира, че ако вина-
та се нагреят до 131–140°F (55– 
60°C) и бъдат прецизно запечата-
ни, може да се съхранят за много 
дълъг период от време без промя-
на. По този начин доказва, че ми-
кробите се вкарват не по друг на-
чин,  а чрез заразяване, както и че 
топлинната обработка би могла да 
деактивира тези микроби.

Това откритие поставя основата 
за бъдещите проучвания на Пас-
тьор с холера по птици, която е 
болест, поразяваща пилетата. Той 
използва топлина, за да загрее 
бактериите Cholera bacilli до оп-
ределена температура, след кое-
то забелязва, че когато пилетата 
приемат отслабена форма на хо-
лера, те не умират. Като не оста-
ва удовлетворен от това откритие, 
по-късно той ваксинира същите 
онези пилета с агресивна форма 
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на птича холера, но пилетата все 
пак не умират, а прекарват по-лека 
форма на болестта.

Пастьор със сигурност не е пър-
вият учен, открил, че една отсла-
бена форма на болестта би могла 
да осигури имунитет, но той пръв 
отнася този процес в лаборатори-
ята.

По този начин поставя основата 
за развитието на „живи“ ваксини, 
като например ваксината срещу 
пневмококи за постигане на иму-
нитет срещу остра пневмония, ме-
нингит и сепсис при младите.

Бясът е друга особена спънка 
пред Пастьор, тъй като, за разлика 
от холерата, която се причинява 
от бактерия, бясът се причинява 
от вирус, който е много по-малък 
организъм и не е идентифици-
ран като такъв по негово време. 
Пастьор взема материал от гръб-
начния стълб на  бясно куче и го 
вкарва в мозъка на зайци чрез тре-
панация (хирургично отваряне на 
костна кухина), или с други думи, 
прави трепан в черепа на зайците. 
След това намира начин да вземе 
материал от гръбначния стълб на 
тези инфектирани зайци и го ос-
тавя да изсъхне, т.е. да се дехи-
дратира на въздух, при естестве-
ни условия. По-късно той вкарва 
тези дехидратирани фрагменти 
от гръбначен стълб в мозъка на 
50 здрави кучета, които никога не 
развиват бяс. Това откритие идва 

тъкмо навреме за първия му паци-
ент на 6 юли 1885. При него прис-
тига деветгодишно момче с чети-
ринадесет ухапки от бясно куче. 
Пастьор инжектира момчето с 
материал от гръбначния стълб на 
болен от бяс заек, който материал 
е дехидратирал в продължение на 
15 дни. Детето оцелява и няколко 
месеца по-късно бива обявено за 
напълно излекувано. През септем-
ври 1885 експериментът се повта-
ря с един овчар, Жан-Баптист Жу-
пил, който е тежко ухапан от бясно 
куче и също бива излекуван някол-
ко месеца по-късно. И така, на 26 
октомври 1885 Пастьор представя 
своите подробни експерименти 
пред академията на науките в Па-
риж и заявява, че 726 души, уха-
пани от бесни кучета, са спасени 
чрез инжекция. Тогава предлага на 
институцията да третират не само 
бяс, а да проучат и да използват 
техниката на пастьоризацията. Ин-
ститутът, основан през 1887, бил 
тогава наречен по името на Пас-
тьор - Парижки институт Пастьор.

ЯСНИТЕ НАСОКИ 
НА ПАСТЬОР 
ЗА ПРАВИЛНО 
ВАКСИНИРАНЕ 

Правилата за имунизиране били 
ясни:

При поява на заразна болест ин-
фекциозният агент трябва да бъде 
изолиран.

Вирулентността ще отслабне с 

увеличаване на температурата по-
ради влажността или липсата на 
хранителни вещества.

Имунизацията се въвежда сред 
хората в случай на епидемия, с из-
ключения на малките деца и въз-
растните хора, които се считат за 
силно уязвими да развият болес-
тта от самата имунизация. 

Да се изпълни условието за 
местни епидемиологични лабора-
тории, които да могат да произвеж-
дат ваксини на местно ниво, бързо 
и активно в епидемичната област, 
без да се насърчава използването 
на бактериални или вирусни ща-
мове, получени от други географ-
ски зони.

Можем да заключим, че ваксина-
цията не се е провеждала безраз-
борно. Не се е прилагала за цялото 
човечеството; не се е изпълнявала 
със случайни микроби, а по-скоро 
тези, които са участвали в епиде-
мията; а също, тя е изключвала 
много младите и възрастните. Вак-
сината на Пастьор не е била изгот-
вена от вируси с ниска вирулент-
ност, използвайки тежки метали, 
нито от биопроектирани бактерии, 
нито от РНК на вирус. Той използ-
ва целия вирус или бактерия, при-
лагайки натурални методи, за да 
ги смекчи или да отслаби тяхната 
вирулентност. Интересно е да от-
бележим, че макар науката да е 
много претенциозна, принципите, 
изложени от Пастьор, както и не-
говият педантичен труд са били 
и си остават признати, без да мо-
гат критиците да намерят пробив 
в неговото откритие. Нещо пове-
че, медицинската наука отдаде 
на него заслугата за откриването 
на процеса, чрез който имунната 
система произвежда определени 
антигени за имунитет в отговор на 
инфексциозен агент, което може 
да подпомогне имунната памет да 
атакува микроба, в случай че бъде 
повторно прихванат.

КАКВО СЕ СЛУЧВА 
СЛЕД ТОВА?

За съжаление, в последвалите 
години ваксините не са това, кое-
то Пастьор открива. Тази идея се 
включва в система за печалба на 
корпоративна алчност. Ваксините, 
произведени в различни центро-
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ве, се продават в други части по 
света. Тези ваксини започват да 
включват вирусни и бактериални 
фрагменти, неутрализирани чрез 
използването на тежки метали, 
при това се инжектират в малки 
деца, чиято имунна система не е 
подготвена да изготви специфични 
антитела спрямо конкретната вак-
сина, от което започват хронични 
алергии, автоимунни заболявания 
и хронични дегенеративни и въз-
палителни болести.

Днес, след години усилени про-
учвания по физиология, е извест-
но, че има три линии на защита 
за тялото, които ни предпазват от 
патогените около нас и с които тя-
лото се приучва да съществува в 
симбиоза. Съществуват определе-
ни микроби, на които телата в раз-
лични части по света не са били 
никога излагани—поради което 
за такива хора, пътуващи във въ-
просните области, ваксините се 
оказват често пъти необходими.

Това се случва в типичния слу-
чай в полза на зрелите индивиди. 
Например ваксината срещу жъл-
та треска предпазва пътуващите 
в ендемични области. При един 
здрав зрял човек, ако бъде приета 
еднократно, ваксината може да 
предложи защита, която да издър-
жи 10 години - макар че и това чес-
то пъти включва определени ри-
скове, които следва да се приемат.

РАЗБИРАНЕ НА 
НАШИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ 
БАРИЕРИ

Първата естествена бариера 
в защита на нашите тела срещу 
патогенни агенти е застъпена от 
тъканни фактори като например: 
постоянното сменяне на кожата, 
киселинността на кожата, лига-
виците, производството на слуз, 
храносмилателните ензими и не-
патогенни микробни видове, из-
вестни също като нормалната 
флора, които присъстват в устната 
лигавица чак до дебелото черво. 
Втората бариера е застъпена от 
хумурални фактори (от кръвта: пе-
роксидази—тези, които възбуждат 
високата температура, подбуж-
дайки хипоталамуса да задейства 
центровете за регулиране на тем-
пературата, покачвайки телесната 

температура до онова ниво, при 
което похитителите не биха могли 
да оцелеят), както и интерферон, 
допълващата система.

Третата линия на защита е кле-
тъчно опосредствената имунна 
система. Това включва клетки, 
извършващи фагоцитоза: поли-
морфоядрени левкоцити (PMN), 
както и мононуклеоцити (макро-
фаги), съставляващи част от бе-
лите кръвни телца (левкоцити и 
гранулоцити).

Приблизително 90% от инфекци-
ите в тялото може да бъдат раз-
познати и преборени от имунната 
система на едно новородено бебе. 
4 Това означава, че тези войници 
се борят с похитителите или поне 
разпознават кога една клетка в тя-
лото става злокачествена или е 
била атакувана от вирус, съдейки 
по това, че тя не отговаря на спе-
циалния химичен поздрав, адреси-
ран към нея.

КАК РАБОТИ ТОВА ПРИ 
МАЛКИТЕ ДЕЦА?

Имунната система на новороде-
ното не е напълно развита до 2-ри 
или 3-ти месец от неговия живот. 
Въпреки това, ако имунната систе-
ма на новороденото посрещне оп-
ределен микроб в ранните етапи 
на живота на бебето, тя ще акти-
вира необходимите механизми, за 
да развие един силен защитен ме-
ханизъм чрез тясно сътрудничест-
во между всичките три линии на 
защита, които посочихме по-горе. 
Жалкото тук е, че този процес на 
тясно сътрудничество  се заобика-
ля и избягва чрез ваксинация, тъй 
като първата и втората бариери не 

са добре тренирани.
В имунната система има клетки, 

които са предназначени да „засне-
мат“ микроба похитител. Това са 
клетъчно опосредствани защит-
ници, познати като полиморфояд-
рени левкоцити и макрофаги. Тези 
клетки подават информацията към 
T лимфоцитите, които използват 
разклонени клетки от лимфните 
възли, за да запомнят антигена. 
След това клетките T-помощни-
ци предават тази фотографирана 
информация на B лимфоцитите, 
които произвеждат специфични 
антитела срещу инфекцията и я 
развиват в хумурален (кръвен) 
имунитет.

Този процес за равиване на ху-
мурален имунитет отнема три дни. 
Поради тази причина обикновено 
се чувстваме по-добре след тре-
тия ден от болестта.

Други микроби похитители про-
извеждат различни B лимфоцити 
и различни антитела. Някои T и B 
лимфоцити имат памет, която се 
използва стриктно за разгранича-
ване между нормалните собстве-
ни клетки и чужди клетки (клетки, 
които са инфектирани или са били 
превърнати в злокачествени) в тя-
лото. Максималното ниво T лим-
фоцити се активират на  6-ти—8-
ми ден след инфекцията, когато 
похитителят е победен и болестта 
протича в посока излекуване.⁵

Това е базата за настоящите 
антигени във вид на ваксини за 
имунната система, която да раз-
вие памет и да засили разпознава-
емостта в случай, че човекът бъде 
изложен на такъв микроорганизъм 
в бъдеще. Обаче няма логика да се 
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третира проблем, който не същест-
вува. Вместо това е логично да отче-
тем проблема и да намерим реше-
ние. Именно това предлага Пастьор.

В случай на епидемия, след като 
сме следвали протокола на Пас-
тьор, би било далеч по-препоръ-
чително да използваме натурални 
вещества, като ги инактивираме 
(т.е. обезсилим) по естествен път и 
ги инжектираме безвредно в риско-
вата група, вместо да разработваме 
1,000 ваксини с мисълта, че може би 
някога ще се сблъскаме с такъв бо-
лестотворен вирус. Това ще доведе 
до излишно изхабяване на имунната 
система, която ще произведе запаси 
от антитела, каквито може и никога 
да не използва, като по този начин 
отслабваме способността на тяло-
то да посреща съответни  активни 
имунни атаки.

Имунната система на едно бебе, 
особено клетъчно опосредствания 
компонент на тази система - е на-
пълно развита, когато започват да 
се дават ваксини, на възраст от 2—3 
месеца. До скоро ваксинациите сти-
мулираха хумуралната имунна сис-
тема (която образува антитела). Но 
напоследък се препоръчват и някои 
ваксини, които стимулират клетъчно 
опосредстваната имунна система. 
Това води до прекомерна стимула-
ция на клетъчно опосредствания 
компонент на системата, което може 
да доведе до автоимунно заболя-
ване при възрастните - страничен 
ефект, добре познат на имунолози-
те.⁶ Така например е всеобщопри-
ето, че алергенно респираторно 
заболяване при един зрял индивид 
идва в резултат от прекомерна ак-
тивация на клетъчно опосредства-
ния компонент на имунната система 
срещу алергени в околната среда.⁷ 
При бебето този дисбаланс между 
хумуралната и клетъчната имунна 

система е нарушен, от което цяла-
та имунна система на бебето ще 
трябва да пострада.⁸ Автоимунни-
те заболявания, предизвикани от 
ваксини, представляват хронично 
заболяване: детски диабет тип-1, 
бронхиална астма, цьолиакия, бо-
лест на Крон, синдром на дефицит 
на вниманието и хиперактивност, 
синдром на аутизъм и много дру-
ги. Внезапната смърт на бебета е 
най-сериозното усложнение, което 
може да възникне след ваксинация, 
наричано също синдром на внезап-
ната смърт при бебето (SIDS), тясно 
обвързан с ваксината DTP (диф-
терия-тетанус-коклюш). В Япония 
нивото на случаи на синдрома на 
внезапната смъртност отбелязва 
драстичен спад, когато на бебета 
престават да прилагат DTP ваксина, 
а вместо това същата се прилага на 
детето, след като навърши две годи-
ни, когато имунитетът е по-съзрял.⁹

Въпреки че ефектите на комби-
нираните ваксини са добре позна-
ти—под формата на по-слабо или 
по-силно агресивни реакции, а също 
невъзможността да се разпознае 
коя ваксина по-специално в тези 
комбинации е причинила странич-
ния ефект, правителствените закони 
изискват родителите да ваксинират 
децата с 5, 6 или 10 ваксини, комби-
нирани в една инжекция.

Например ваксината DTP, комби-
нирана с ваксина срещу хемофилус 
инфлуенца, която представлява съ-
четание от четири ваксини, причиня-
ва сериозни реакции, включително 
апоплектични удари, а при бебето 
- плач без прекъсване в продълже-
ние на 3 часа, познато също като 
„енцефалитно пищене.” Енцефалит-
ното пищене (или също енцефали-
тен плач) разкрива страничен ефект 
след прилагане на ваксина, който 
може да причини остра форма на 

енцефалит, демиелинизация и на-
края синдром на дефицит на вни-
манието и хиперактивност, аутизъм, 
както и много други остри невроло-
гични ефекти. Честотата на възник-
ване на тези странични ефекти е 10 
пъти по-голяма, отколкото в случая 
на една по-проста ваксина DTP.¹⁰

Шествалентната ваксина „Хекса-
вак“ (DTaP, IPV, HBV, Hib - ваксина 
срещу дифтерит, тетанус, коклюш, 
с безклетъчна компонента срещу 
коклюш; инактивирана ваксина сре-
щу полиомиелит; ваксина срещу 
вирусен хепатит В; ваксина срещу 
хемофилус инфлуенца тип В) може 
да причини повече странични ефек-
ти (повишена телесна температура, 
сънливост), отколкото петвалентна-
та ваксина „Пентавак.”¹¹ Докторите 
признават, че когато нежеланите ре-
акции възникнат след прилагане на 
петвалентната или шествалентната 
ваксина, няма как да се разбере кой 
елемент ги е провокирал.¹²

Американската академия на пе-
диатрите отбелязва, че „реакциите 
и евентуалните странични ефекти 
на комбинираните антигени не са 
определени все още. Като се има 
предвид възможността за физико-
химично взаимодействие между 
компонентите на ваксината, както 
и консервантите, а също компонен-
тите, предназначени да поддържат 
ваксината в pH подобно на това в тя-
лото, трябва да се обърне внимание 
на имуногенността на всеки отделен 
компонент, за да се определи дали 
са подобни и също толкова ефек-
тивни, както компонентите, когато 
бъдат прилагани поотделно.”¹³

Трябва да се запитаме дали та-
кива изследвания са правени няко-
га? И ако да, къде са публикувани 
и къде може да се намерят? Но въ-
преки тези проблематични въпроси, 
децата продължават да получават 
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инжекции с петвалентна, шества-
лентна или дори по-сложна комби-
нация от ваксини.

В допълнение към риска, причи-
нен от имунна реакция, възникваща 
на различни нива (спрямо множе-
ството антигени в комбинираната 
ваксина, също добре известно е, че 
ефектът на имуностимулаторите и 
консервантите във ваксината причи-
нява нежелани имунни реакции.¹⁴

Имуностимулаторите са веще-
ства, които привличат имунната ре-
акция към мястото на приложение 
на инжекцията. Някои от добре из-
вестните имуностимулатори са алу-
миниев хидроксид, алуминиев фос-
фат и калиево-алуминиев сулфат. 
Тези имуностимулатори привличат 
възпалителни фактори и клетки на 
имунната система към мястото на 
приложение на инжекцията, за да 
подобрят имунната реакция спрямо 
ваксината.¹⁵

Реакцията и степента на странич-
ните ефекти във всяко човешко съ-
щество се определя до голяма сте-
пен от генетичния компонент или, 
както се е изразявал Пастьор, от 
„полето.”

Например нивото на поява на въз-
палително ставно заболяване и рев-
матоиден артрит като реакция на 
ваксина срещу хепатит А и хепатит 
В е по-високо при личности, които 
вече имат няколко генетично актив-
ни маркера в своя HLA ген (човешки 
левкоцитен антиген).¹⁶

Бих желал също така да подчер-
тая, че тежките метали от ваксините, 
както и металите, които откриваме в 
козметичните и денталните проду-
кти, също биха могли да провокират 
автоимунни и възпалителни заболя-
вания.¹⁷

Това е една обширна и и трудна 
тема за изследване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като доктор по медицина и хирург 

желая да заключа, че ваксините, 
първоначално предложени и разра-
ботени от Луи Пастьор, спасяват жи-
вота на много хора през годините и 
предизвикват поврат в медицински-
те проучвания през последващите 
години.

Научният плам на Пастьор, поро-
ден от силната му вяра и страх от 
Бога, показва, че проучването му 

е полезно и научно тествано. Той 
подчертава не само качеството на 
инжектирания при ваксинация мате-
риал, т.е. ваксината, а също здраве-
то на „полето,” т.е. тялото, което ще 
бъде подложено на ваксинацията. 
За съжаление, също както се случва 
с откритието на динамита от Алек-
сандър Нобел, когато егоцентрични, 
материалистични, капиталистични 
и нечестиви хора без морал и без 
страх от Бога разполагат с възмож-
ност за контрол, резулатът е повърх-
ностен, небрежен и изопчен в на-
края. Съвременното производство 
и масово приложение на ваксина е 
безразсъдно, като се превърна в за-
плаха за нашето здраве и за здраве-
то на децата ни. Виждаме какви са 
крайните резултати в нашия съвре-
менен свят в лицето на непрестан-
но нарастващите хронични заболя-
вания, автоимунни разстройства и 
синдроми на хронични възпаления, 
които много често се оказват неле-
чими,  инвалидизиращи или—даже 
още по-зле—фатални.

Макар някои ваксини да са полез-
ни в ограничени случаи, трябва да 
сме особено предпазливи и интели-
гентни по отношение на това как и 
защо да ги приемем (например една 
ваксина срещу бяс е необходима за 
пациент, ухапан от бясно куче).

Смятам, че сме морално задълже-
ни да заявим, че Бог ни е надарил с 
добре оборудвана имунна система, 
която може да се справи успешно с 
всяка инфекция—било тя инфекци-
озна, гъбична, вирусна или прион—
като намерим правилното решение 
за нашия проблем и наблюдаваме 
клетките и структурата на чуждото 
за имунната система тяло. Абсолют-
но излишно е да предлагаме на тя-
лото си поливалентни ваксини, ако 
нуждата или времето го изисква. От 
друга страна обаче, действително е 
наша отговорност да укрепим имун-
ната си система и да я поддържаме 
в добро здраве, за да бъдем защи-
тени. По тази причина насърчавам 
един внимателен прочит и изслед-
ване на следните книги: По стъпки-
те на Великия лекар, Медицинско 
служене и Здравословен живот, на-
писани от Елън Г. Уайт. Тези книги 
са пътеводна светлина, която ни е 
изпратена чрез божествено вдъхно-
вение от най-Великия лекар, който е 

пребивавал на земята—Господ Исус 
Христос. В тези свидетелства нами-
раме балансирани решения за ук-
репване на имунната, ендокринната 
и нервната система.

Също така наше морално задъл-
жение и отговорност е да бъдем 
просветени относно всяко нещо, 
което влиза в тялото ни. Като зна-
ем, че тялото ни е храм на Светия 
Дух, следва да бъдем разумни по 
отношение на всеки един вид вакси-
на, като се запознаем с възможните 
странични ефекти и рискове спрямо 
ползите.

Господ да ни помогне и да ни 
даде Своята мъдрост, както е опи-
сано в Притчи, глава 8, за да мо-
жем да бъдем силни, без да бъдем 
манипулирани—така че „дано се 
запазят непокътнати вашият дух, 
душа и тяло безупречни при при-
шествието на нашия Господ Исус 
Христос” (1 Солунци 5:23). 

Източници:
1 Трудове на Пастьор, том 6, стр. vii.
2 Трудове на Пастьор, том III, стp. 
161.
3 G Buchwald, op. cit., 21, 22.
4 B Ethgartner, op. cit., 31.
5 (B. Ehgarthner, op.cit., 33) (Martin Hirte, 
Impfen Pro&contra. Das handbuch fur 
die individuelle Entschedidung, MenSana 
Verlag, Germany 2008, 62).
6 (P.G.Holt, P.D Sly.)
7 Torax 1997,52 (1):1-4).
8 (M. Hirte, op. cit., 65.)
9 (Titus Smits, Das Impfschaden-Syndrom, 
Narayana Verlag, 2 Auflage 2007, p. 36.)
10 NZ Med J 1997, 110(1048): 270–272.
11 (Aventis Pasteur MSD: Hexavac 
Produktmonographie 2000.)
12 (M. Hirte, op. cit., 71.)
13 M. Jorge, M.D. Qinonez, “Pediatric 
Infectious Disease Issues: Smallpox, 
combination vaccines and Methicillin-
resistant Staphilococcus aureus.”
American Academy of Pediatrics AAP 
Annual meeting November 2003 , New 
Orleans, Louisiana , www. medscape.com/
viewarticle/466494.
14 Rose, 2010; Rosenblumet all.,2011; 
Schoenfeldsi Agmon-Levin, 2011; 
Zivkovicet all 2012; Perricone et al., 2013.
15 Amon Levinet all,2009; Israeli et al., 
2009; McKee et all., 2009, Exley et al., 
2010; Perricone et al 2013.
16 Ferrazzi et al., 1997; Popa et. al., 1998.
17 Yehuda Schoenfeld et. al., “Vaccinurile 
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ОТ Ливиу Тудорою 

Един от най-изконните пробле-
ми, пред които се изправяме днес, 
е невъзможността да управляваме 
както трябва емоциите си. Твър-
де често изпадаме в уловката на 
собствените си „лоши настрое-
ния,” когато емоциите ни превъз-
могват над разума и правят живо-
та ни окаян и някак си безсмислен.

Има ли начин да се измъкнем от 
този проблем? Има ли надежда за 
хората, които са претоварени от 
сложните и объркани ситуации в 
този живот? Има ли модел, който 
да води до една смислена цел?

Ако си направим едно лично про-
учване в обществото днес, не би 
било трудно да констатираме, че 
живеем в един емоционално ори-
ентиран свят. Музиката и нейните 
текстове със специфични посла-
ния направляват както млади, така 
и възстрастни към един неособено 
приятен емоционален конфликт.

„Остави се сърцето ти да те 
води,” „Изживей мига,” „Ти нарани 
чувствата ми,” „Ти разби сърцето 
ми,” (списъкът продължава в съ-
щия дух), а всичко това показва, че 
нашият свят е съставен от блудни 
синове и дъщери, които търсят 
съчувствие, като са далеч от при-
съствието на нашия Вечен Баща.

Материалът, който четете, има за 
цел да откликне на потребностите 

на една класа хора, които дейст-
вително търсят вечно щастие. От 
какво значение е да контролираме 
чувствата и емоциите си? И дали 
въобще е възможно това? Имало 
ли е някога момент, когато ви е 
хрумвало подобно нещо?

Когато бях млад, вярвах, че е 
нормално да оставя емоциите си - 
а по подразбиране и мислите - да 
си хвърчат където си искат. Нито 
за миг не се и замислях, че бих 
могъл да контролирам мислите 
и емоциите си - докато не открих 
едно много интересно изказване, 
написано от авторка, живяла през 
19-ти век: „Абсолютно задължи-
телно е да се противопоставяме 
на мисли и чувства на меланхолия 
и неудовлетворение - също толко-
ва задължително, колкото и да се 
молим.”¹

Това изказване направо ме по-
рази. Никога не съм и вярвал, че 
бих могъл да постигна такъв под-
виг, че да успея да си контроли-
рам мислите и емоциите. Не съм 
си и представял даже, че подобно 
нещо би могло да бъде възможно 
някога. Но след като се позами-
слих по-задълбочено по темата, 
се реших да пробвам. Не беше 
лесно. Впоследствие се натъкнах 
на друг един текст от същия ха-
рактер, който ме насърчи да про-

дължа с опитите да контролирам 
мислите, емоциите и чувствата си: 
„Нищо не благоприятства повече 
за подобряване здравето на тяло-
то и на душата, колкото един дух 
на благодарност.”²

Ако се движим стъпка по стъп-
ка по модела тук, осъзнаваме, че 
първо, наша отговорност е да кон-
тролираме мислите и чувствата 
си—а след това, действията, които 
идват в резултат от тези наши ми-
сли и чувства. Но след като успеем 
да се научим да ги контролираме, 
умът ни започва да става селекти-
вен и мисленето ни отразява ин-
дивидуалността на един свободен 
човек. Хората, които не могат да 
контролират мислите и емоциите 
си, се намират в едно заробено 
положение, без да осъзнават това.

Мнозина обвиняват обстоятел-
ствата или може би факта, че 
животът не е справедлив. Някои 
хора обвиняват разочарования-
та, а други –„x” фактори и по тази 
причина мнозина от нас изоставят 
битката. Апостол Павел подчерта-
ва въпроса: „Кой ще ни отлъчи от 
Христовата любов? Скръб ли, или 
страх, или гонение, или глад, или 
голота, или беда, или меч?” (Рим-
ляни 8:35). След това отбелязва 
обстоятелствата от своята опит-
ност: „Понеже съм уверен, че нито 



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  27

смърт, нито живот, нито ангели, 
нито власти, нито сегашното, нито 
бъдещето, нито сили, нито висо-
чина, нито дълбочина, нито кое да 
било друго създание ще може да 
ни отлъчи от Божията любов, коя-
то е в Христос Иисус, нашия Гос-
под ” (Римляни 8:38, 39).

Макар този текст да е на близо 
2000 години, той е все още реа-
лен и отговаря на потребностите 
на нашето общество днес. „Човек, 
който е в мир с Бога и със съчо-
веците си, не може да изпадне в 
състояние да се чувства жалко.”³

През последните години меди-
цинската наука и другите свързани 
с нея науки анализират настройка-
та на човешкия ум към скоростта 
на века и към стреса, който възник-
ва като последица. Според един 
нов доклад изглежда, че „13% от 
американците вземат антидепре-
санти.”⁴

ДАЛЕЧ ОТ „ДОБРИТЕ 
СТАРИ ВРЕМЕНА”

Позитивното мислене се нало-
жи като един съществен въпрос 
за дискусия само преди около 70 
години. Допреди хората в провин-
цията са си сядали на пейчицата 
след работа на полето, отделяй-
ки си време да поприказват със 
съседите и да общуват в един 
подобаващ дух. Днес, ако кажеш 
„здравей“ на съседа си, може и да 
изглеждаш странен.

В онези дни типичният транспорт 
се е извършвал за хората с коне 
като „първа класа“ (или с добитък 
като „икономична класа”). И въпре-
ки тези средства на транспорт на-
шите предци са били винаги точни 
и навреме. Днес сменихме конска-
та сила от 15 мили в час с хубави, 
модерни коли, но въпреки всичко 
в повечето случаи закъсняваме за 
събранията и бизнес срещите.

В онези времена нашите баби и 
дядовци не са поставяли охрана 
на вратите си, когато са отивали 
на работа. Днес ние осигуряваме 
двойно обезопасяване на вратите 
си с видео камери за наблюдение. 
Светът се променя шеметно, а 
проблемът е, че ние не смогваме 
да поддържаме тази скорост. Жал-
кото е, че при този маратон за ком-
форт човешката раса губи своята 

човещина. Твърде често си изпус-
каме нервите, не можем да си кон-
тролираме гнева и формираме 
едно доста болнаво общество от 
индивиди, ходещи по улиците като 
тълпа, изгубена сред една студе-
на бетонирана империя. Проучва-
ния показват, че един петминутен 
епизод на изблик на гняв е толкова 
стресиращ, че може да увреди ця-
лата имунна система за повече от 
шест часа. Всичко това провокира 
здравословни проблеми, които мо-
гат да доведат до по-сериозни про-
блеми като сърдечни удари или 
инсулт. Медицинската наука днес 
прави връзка между позитивното 
мислене и доброто здраве, като 
все по-често изтъква факта, че 
да си по-любезен означава да си 
по-здрав, както и че омразата чес-
то намалява качеството на живот. 
Вярва се, че стресът е сериозен 
елемент в пораждането и разви-
тието на болест, като се започне от 
безсъние, през храносмилателни 
разстройства и накрая се стигне 
до рак.

Любезността оказва въздействие 
върху нашия химичен състав. Ко-
гато преобърнем омразата си в 
любов - или поне в любезност, на-
шият мозък отделя химикали като 
допамин, който може да подобри 
настроението ни. Сведено на био-
химично ниво, се възприема, че 
доброто чувство, което получава-
ме, се дължи на повишени нива 
на натуралната форма на морфин 
и хероин, които мозъкът си произ-
вежда, които са ни познати като 
ендогенни опиати.

Те произвеждат високо ниво 
допамин и така ние получаваме 
нашето добро настроение или ес-
тествено благ нрав и предразполо-
жение.

„Всички ние търсим път към 
щастието,” казва Д-р Угауа Уилям 
ИсХак, професор по психиатрия в 
Сийдас Сайнай. „Проявата на лю-
безност към другите е нещо, което 
знаем, че работи.”⁵

Но това, което ще трябва да ос-
ъзнаем, е, че проявите на любез-
ност трябва да се повтарят, дока-
то се превърнат в навик. И когато 
това стане, ние сме родени отно-
во. Новото мислене ще произве-
де нови хора. Да, родени да слу-

жат. Всяка проява на любезност 
поддържа нашата позитивност за 
известно време - ето защо е нуж-
но да повтаряме проявата на лю-
безност, за да ни даде тласък за 
деня. Впоследствие тези прояви 
на любезност ще променят наше-
то естество и ще ни проеобразят в 
по-добри хора.

Светът на модерната наука за-
почва да се доближава до Писа-
нието, заставен от силата на чо-
вешката реалност да се доближи 
до първоначалния замисъл на 
Създателя. На този етап науката 
проявява голям интерес по отно-
шение на това как трябва да вза-
имодействаме помежду си, за да 
избегнем апокалиптичен хаос.

За да произведем прояви на лю-
безност, ще трябва да произведем 
пълен контрол на нашите мисли. 
Позитивното мислене е един здра-
вословен начин да проверим тра-
фика, протичащ в нашия ум. Ако 
нас не ни е грижа какво мислим, 
умът няма да го е грижа какви ще 
станем.

Библията ни предупреждава от-
носно маркетинг от типа „вкарал 
си боклук, изкарал си боклук”: „До-
брият човек от доброто съкровище 
на сърцето си изнася доброто, а 
злият човек от злото (съкровище 
на сърцето) си изнася злото; защо-
то от онова, което препълва сър-
цето му, говорят устата му” (Лука 
6:45).

В този библейски контекст сър-
цето е символ на емоцианалната 
интелигентност; очевидно е, че 
физическото сърце няма мозък. 
Но Писанието признава сърцето 
като първия „емоционален сензор“ 
на тялото. Веднага щом амигда-
лата, която е емоционалният цен-
тър на мозъка, запалва реакция в 
нашите мисли, се задейства ход 
на емоцията, а първичното физи-
ческо възприятие е сърцето чрез 
най-чувствителния нерв, свързан 
с мозъка.  

ВЪВЕДЕТЕ 
СПАСИТЕЛЯ!

Най-доброто упражнение „да си 
напрегнем мускулите” в това от-
ношение е да повярваме в едно 
чудо. Наричаме го МОЛИТВА. Въз 
основа на личиня ми опит един час 
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молитва може да промени настро-
ението и нрава на човека така, че 
да хармонизира на нрава на Исус. 
Когато разговаряме с Него, както 
бихме разговаряли с приятел, за-
почваме да Му приличаме повече. 
Ние ще споделяме по един естест-
вен начин Неговите думи, ще си 
служим с Неговия речник, ще се 
усмихваме като Него, ще се дър-
жим като Него - дори и в критични 
моменти - и накрая ще обичаме 
враговете си като Него.

И така, когато се молим, ние раз-
говаряме с Бога - а когато четем 
Библията, Той разговаря с нас. 
Един рафиниран и балансиран 
ум неизменно идва в резултат от 
приятелство на  човешкото с бо-
жественото. Молитвата оказва 
въздействие върху нашия химичен 
състав.

ДА ЗАСАТНЕМ НА 
ПРАВИЛНАТА СТРАНА

„Ние имаме такъв Първосвеще-
ник, който седна отдясно на прес-
тола на Величието в небесата” (Ев-
реи 8:1). Исус е от дясната страна 
на Божия престол, понеже това е 
страната на вярата, милостта, лю-
бовта и състраданието. Дясната 
страна е страната на позитивното 
мислене. Ето защо Исус е нашият 
защитник. Той намира решение 
за грешника при най-невъзможни 
обстоятелства.

Какъв пример за насърчително 
отношение към тези, които са в 
опасност!

Исус не клюкарства, нито изра-
зява подозрителност; по-скоро, за 
разлика от мнозинството, Той на-
мира решение на всеки проблем. 
Думите Му показват, че за всеки 
проблем има решение.

Спомняте ли си опитността с же-
ната, обвинена в прелюбодейство 
в глава 8 от евангелието на Йоан 
- при което Христос отговори на 
обвинението на лицемерите с ду-
мите: „Който от вас е безгрешен, 
нека пръв хвърли камък върху 
нея.” И след последвалото мълча-
ние, така мъчително за обвините-
лите, Господ разкри и решението 
на проблема: „ Жено, къде са тези, 
(които те обвиняваха)? Никой ли 
не те осъди? И тя отговори: Никой, 
Господи. Исус каза: Нито Аз не те 
осъждам; иди си и отсега не съгре-
шавай вече ” (Йоан 8:7–11).

БИБЛЕЙСКИЯТ МОЗЪК
Лявата страна символизира 

неизменно страната на нега-
тивното мислене, клюкарене и 
злословене - и в крайна сметка 
това е страната на обвинителя 
на нашите братя. В светлината 
на тези думи може да се окажем 
във всекидневния си живот или 
от дясната страна на Исус, или 
от лявата страна на Исус. Има 
едно интересно потвърждение 
на този случай: „Някои се съмня-
ваха. Така и ще си остане. Има 
хора, на които им е трудно да 
упражняват вяра и застават на 
страната на съмнението. Те гу-
бят много поради неверието си. 
Ако биха контролирали чувства-
та си и биха отказали да позво-
ляват на съмнението да внася 
сянка в собствените им умове, 
както и в умовете на другите, 
колко по-щастливи и по-полез-
ни биха били. Те затварят вра-
тата пред много благословения, 
на които можеха да се радват, 
ако биха отказали да застават 
на страната на съмнението, а 

вместо това биха изговаряли на-
дежда и кураж.”⁶

В живота на учениците има-
ше един критичен момент, ко-
гато бяха смазани и съкрушени 
от обезсърчение и неверие. От 
дълги години бяха успешни ри-
бари и имаха достатъчен опит 
да изкарват прехрана от рабо-
тата си, но както никога дотога-
ва, онази нощ претърпяха пълен 
провал. Докато изтегляха праз-
ната мрежа от водата, не виж-
даха никакво бъдеще в живота 
си. Но ненадейно чуха един глас 
откъм брега: „Хвърлете мрежа-
та отдясно на кораба.” Дори не 
бяха забелязали, че са хвърли-
ли мрежата от другата страна и 
сега Исус настояваше да напра-
вят повторен опит, като хвърлят 
мрежата от дясната страна на 
кораба. „Исус им каза умишле-
но да хвърлят мрежата от дяс-
ната страна на кораба. Именно 
на тази страна стоеше и Той на 
брега. Това беше страната на вя-
рата.”7 Дясната страна е страна-
та на вярата, страната на пози-
тивното мислене, докато лявата 
страна е страната на съмнение-
то—противоположната страна 
на тази, където се намира Исус.

От това събитие научаваме, че 
докато сме смазани от обезсър-
чение и поддържаме депресивно 
настроение, не можем да обър-
нем никого към Христос. От осо-
бено значение е да имаме това 
позитивно мислене, приповдиг-
нат дух и да бъдем на страната 
на Исус при всяко едно обстоя-
телство особено когато пред-
ставяме евангелието пред други 
хора. Всъщност ние трябва да 
споделим с хората нещо, кое-
то ние имаме, а те нямат. Това 
нещо е именно атмосферата на 
небето, която носим където и да 
отидем. Това е нашият мир, на-
шата почивка в Исус. Щастието, 
което имаме в Исус, именно не-
щото, което хората виждат в нас 
и за което копнеят: „Дай ми тази 
вода” (Йоан 4:15), за да не се на-
лага да идвам пак до кладенеца.

Писанието ни разкрива някол-
ко скъпоценни бисера в тази 
връзка. „И ме изведе по пътя 
на северната порта и ме преве-
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де наоколо по външния път към 
външната порта, по пътя, който 
беше обърнат на изток; и ето, 
вода течеше от дясната страна” 
(Езекиил 47:2).

Водата на живота течеше от 
дясната страна на портата. Това 
е лековита вода, а всичко, което 
има позитивно свойство, произ-
лиза от дясната страна. Също 
както водата, така и Божият за-
кон не е даден с лявата, а с дяс-
ната ръка: „и дойде с десетки 
хиляди светии; от дясната Му 
страна излезе огнен закон за 
тях” (Второзаконие 33:2). 

Евангелието - благовестието - 
идва винаги от дясната страна 
на олтара. „И тогава му се яви 
Господен ангел, като стоеше от-
дясно на кадилния олтар” (Лука 
1:11).

Всички тези уточнонения в Пи-
санието не са никак случайни. Те 
имат конкретен смисъл. Да бъ-
деш от дясната страна, означава 
да бъдеш от страната на Исус, 
страната на вярата, страната на 
това да защитаваме хората, а не 
да ги обвиняваме. Да сме от дяс-
ната страна означава да бъдем 
от страната на съгрешилия, т.е. 
от страната на милостта. Вина-
ги ще има хората, които ще се 
поддават да застават на лявата 
страна, докато други ще избират 
дясната страна.

Например „Юда се притиска-
ше плътно до Христос от лявата 
страна; Йоан беше от дясната 
страна. Ако имаше едно най-ви-
соко място, то Юда бе решен да 
го придобие, а според него това 
място беше точно до Христос. А 
Юда бе предател.”⁸

Защо Юда бе от лявата страна 
на Христос? Понеже „култиви-
раше наклонността да критику-
ва и да обвинява.”⁹ Йоан беше 
от дясната страна на Исус, като 
променяше своето мислене съо-
бразно ума на Христос.

Вярно е, че някъде си във вре-
мето той бе поискал огън да 
слезе от небето, за да унищожи 
хората, отхвърлили Христовата 
вест, но колко променен беше 
той сега! Удивително е да ос-
ъзнаем как е успял да достигне 
до това състояние да филтрира 
негативните си мисли и да поз-
воли на Божия Дух да моделира 
и оформи по друг начин негово-
то мислене. И докато Юда стана 
тотално лош, Йоан стана напъл-
но благороден, дотолкова, че бе 
признат като апостола на любо-
вта, който пише Евангелието на 
любовта.

В ежедневната ни среща с 
нашето лично човешко естест-
во ние се оказваме критичните 
фактори за това какви искаме да 
станем. Но при всички обстоя-
телства не можем да виним Исус 
нито нашия небесен Баща за 
евентуален условен избор. Исус 
не реши, че ще си приеме Йоан, 
а ще отхвърли Юда. Това беше 
въпрос на личен избор от тях-
на страна. Както четем по-горе, 
Юда култивира наклонност да 
критикува и да обвинява. Това 
ще рече, че намираме изроде-
но удовлетворение - един вид 
удоволствие - в тези функио-
налности на мозъка, дотолкова 
че накрая той се преобразява 
негативно по самия си начин на 
мислене.

ОЩЕ ПРИМЕРИ
Със сигурност читателят си 

спомня двамата крадци на кръ-
ста. Единият беше от дясната 
страна на Исус; другият беше 
от лявата. По Божие провиде-
ние Исус бе поставен по среда-
та според римския обичай, за да 
бъде възприеман като най-голе-
мия грешник от тримата. Знаем, 
че този от лявата страна участ-
ваше в разговора с Господа без 
никаква вяра в Него като Спаси-

тел: „И един от увисналите зло-
деи Го хулеше, казвайки: Ако си 
Ти Христос, избави Себе Си и 
нас! А другият в отговор го смъм-
ри, като каза: Дори от Бога ли не 
се боиш, ти, който си под същото 
осъждане? И ние справедливо 
сме осъдени, защото получава-
ме заслуженото за това, което 
сме направили; а Този не е на-
правил нищо лошо. И каза на 
Исус: Господи, спомни си за мен, 
когато дойдеш в Царството Си” 
(Лука 23:39–42). 

Това е един много ясен пример, 
при който можем да видим как 
негативното мислене на прес-
тъпника от лявата страна повлия 
крайната му участ, докато пози-
тивното мислене на престъпника 
от дясната страна разкри добро-
детелта на човек, който иска да 
бъде спасен. Не е случайно, че 
единият е бил от лявата страна, 
а другият—от дясната страна 
на Спасителя—това е станало 
по Божие провидение, което до-
казва безкрайната мъдрост на 
Бога и че в крайна сметка ние 
сами изковаваме собствените 
си решения. И така, сценари-
ят се повтаря при всеки човек, 
който е счел спасението за свой 
приоритет. Юда обичаше Исус, 
но той обикна парите повече от 
Исус. Йоан обичаше властта, но 
той обикна Исус повече, така че 
в края и двамата направиха своя 
безвъзвратен и вечен избор. 
Всъщност случката при кръста 
не е нищо друго освен друга вер-
сия на Юда, застанал от лявата 
страна, а Йоан, застанал от дяс-
ната страна на Исус.

В 25-та глава на Матей е опи-
сан денят на съда: „И ще се събе-
рат пред Него всичките народи; 
и ще ги раздели едни от други, 
както овчарят разделя овцете от 
козите; и ще постави овцете от 
дясната Си страна, а козите - от 
лявата” (Матей 25:32, 33). 

Ние трябва да споделим с хората нещо, което имаме, а те 
нямат. Това нещо е именно атмосферата на небето, която 

носим където и да отидем. Това е нашият мир, 
нашата почивка в Исус.“ 
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В тази глава отново виждаме 
библейската последователност 
по темата. Исус ще раздели хора-
та един от друг въз основа на аб-
солютно същите критерии, пози-
тивно мислещите хора от дясната 
страна, които постъпват като овце, 
мислят като овце и познават гласа 
на Пастиря, а на противополжната 
страна - негативно мислещите хора 
постъпват като кози и мислят като 
кози, без да могат да разпознаят 
гласа на Пастиря.

И отново се връщаме на проя-
вите, изтъкнати от Великия съдия: 
„защото гладен бях и Ме нахра-
нихте; жаден бях и Ме напоихте; 
странник бях и Ме прибрахте; гол 
бях и Ме облякохте; болен бях и 
Ме посетихте; в тъмница бях и Ме 
споходихте” (Матей 25:35, 36).

Любезността е тази химическа 
субстанция, която ни прави щаст-
ливи и оправдава целта на нашето 
съществуване. Хората, които са от 
дясната страна на престола на сла-
вата, са от дясната страна на Хри-
тос; те не са гледали на себе си, за 
да видят дали са добри, или не са 
добри, те за зависели постоянно от 
Христовата благодат в молитва и 
благодеяния, характерът им е като 
характера на Спасителя и знаете 
ли? Те не осъзнават колко са до-
бри. Колкото повече се приближа-
ваме към Христос, толкова повече 
се отдалечаваме от себе си. „Гос-
поди, кога Те видяхме гладен и Те 
нахранихме; или жаден и Ти дадо-
хме да пиеш?” (Матей 25:37).

Тези хора не могат да разпозна-
ят в живота си моментите на про-
ява на своята милостиня, нито на 
своите прояви на любезност и съ-
чувствие, но знаете ли защо? По-
неже тези прояви на благодеяние и 
милостиня не са били епизодични 
моменти в техния живот, а по-скоро 
едно постоянно поведение; те са 
били родени, за да служат - а имен-
но това е небето!

В цялата неизмерима и безупреч-
на вселена на Бога всичко служи 
според целта на своето сътворе-
ние. В Божието царство няма личен 
интерес, а по-скоро заинтересова-
ност към благополучаието на дру-
гите. И ако искаме да бъдем там, 
нека най-напред се научим тук да 
бъдем от дясната страна!

КАК БИХ МОГЪЛ АЗ, 
КОЙТО СЪМ ЕДИН 
ГРЕШНИК, ДА БЪДА ОТ 
ДЯСНАТА СТРАНА?

За да разгледаме правилно този 
въпрос, трябва да добием макси-
мална яснота по това изявление, 
наблюдавайки мисионския дух на 
тези действия. Исус не се срамува-
ше да се идентифицира с нашите 
физически и духовни нужди. „Пре-
зрян и отхвърлен от хората, човек 
на скърби и свикнал с печал. И като 
някой, от когото отвръщат лице, 
беше презрян и не Го счетохме за 
нищо. А Той всъщност понесе пе-
чалта ни и със скърбите ни се нато-
вари. А ние Го счетохме за наказан, 
поразен от Бога и унижен” (Исая 
53:3, 4).

Много са начините, по които 
можем да последваме примера, 
изявен в Матей 25: „Гладен бях“ 
за Божието слово и вие ме нахра-
нихте; вие изучавахте Библията с 
мен–аз жадувах за промяна в жи-
вота си, бях жаден за вечно щас-
тие, щастие, което никога няма да 
премине, и вие ми дадохте да пия 
от онова щастие, да приема онази 
вода на живота и да пия от нея сво-
бодно. Когато бях непознат и посе-
тих твоята църква за първи път, а 
и градът ми беше непознат, ти ми 
каза: „Здравей!“ и се сприятели с 
мен, като ме представи пред съ-
бранието и ме прибра. Когато бях 
„гол,” ти ми представи красотата 
на Христос нашата праведност и 
ми помогна да се облека с Неговия 
характер; когато бях болен в духов-
ния си живот и бях изгубил или бях 
на ръба да изгубя вярата си и бях 
престанал да идвам на църква, ти 
ме посети. Даже след като бях из-
ключен, аз се отказах от църквата 
и църквата се отказа от мене, но 
ти не ме изостави; ти продължи да 
ме посещаваш. Когато бях в затвор 
заради истината, когато хората не 
се осмеляваха да говорят с мене, 
защото бях поставен под „духовна 
карантина,” ти не се засрами да 
дойдеш и да ядеш с мене на една 
и съща маса.  

ЕДНА ИЛЮСТРАЦИЯ ОТ 
ИСТОРИЯТА

 Хенри Геръки е служил като 
свещеник в американската армия, 

който е проповядвал на главните 
военнопрестъпници в нацистката 
война в Нюрнбергския процес. Той 
е бил един от малцината, който е 
успял да хвърли мрежата от дясна-
та страна на Божия престол, при-
емайки да сподели благата вест 
за прощение пред 21 военнопрес-
тъпници, осъдени на екзекуция в 
полунощ на 15 октомври 1946. Из-
правен пред писмата на омраза от 
своите американски съотечестве-
ници, обвинен като привърженик на 
нацистите, той все пак продължава 
напред въпреки силната опозиция 
и нахранва тези хора с Божието 
слово, като ги посещава в техните 
килии, моли се с тях и апелира към 
сърцата им всекидневно. Първо-
начално не било лесно. Някои от 
тях били много студени, презирали 
го, казвали, че нямали никакво от-
ношение, нито уважение към този 
Евреин, който твърдял, че е Божи 
Син. Работейки при неблагоприят-
ни условия, осмиван от затворни-
ците, от една страна, и изправен 
пред неодобрението на своите 
сънародници, от друга, Хенри про-
дължил напред и се молел за всеки 
един от тези мъже.

Скоро резултатите започнали да 
стават явни. Един от първите, кои-
то паднали в подножието на кръ-
ста, бил небезизвестният търговец 
на роби Фриц Заукел, който бил 
ръководител на дирекцията за при-
нудителен труд. Той почувствал, че 
бил вършил работата си без никак-
ва представа, че всъщност извърш-
вал престъпление спрямо Бога и 
човека.

И накрая, след като посетил служ-
бата в църквата към затвора, той се 
приближил към Геръки, като го пока-
нил в килията си.

При вестта за спасението на Гос-
под Исус Христос и Неговата любов 
към грешници, сърцето на Заукел 
се затрогнало. Той умолява свеще-
ника да се моли за него. Без страх и 
без срам той се молел с мисионера. 
Последните думи на молитвата му 
били: „Господи, бъди милостив към 
мене, грешника.” Искрено обърнат, 
той започнал да се чуди какво би мо-
гъл да направи, за да поправи стра-
ховитото зло, което е причинил. В 
края приел възможността да участ-
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ва в светопричастната служба. Един 
човек, който преминава от едната 
страна към другата заради Христос! 
От човек, използвал своята пропа-
ганда, за да подстрекава омраза, 
той преминал на срещуположната 
страна, от лявата страна на обвине-
нието и изтреблението към дясната 
страна на престола на Всемогъщия. 
Христос докоснал сърцето му и 
също както престъпникът на кръста 
приема Спасителя, така и Фриц За-
укел приел спасението.

Вторият, който пада върху скалата 
и застава на другата страна, пре-
минавайки от лявата към дясната 
страна, бил най-близкият военен 
съветник на Хитлер, фелдмаршал 
Вилхелм Кайтел. В часовете, през 
които изучавал Библията, той за-
паметил много библейски стихо-
ве—особено такива, които подчер-
тавали Божията милост. Едно от 
най-необикновените доказателства 
за неговото истинско обръщане бил 
фактът, че не се срамувал да коле-
ничи при леглото си и да изповяда 
всичките си грехове един по един. 
Преди момента на своята екзекуция 
той благодарил на Геръки със след-
ните думи: „Ти ми помогна повече, 
отколкото съзнаваш. Нека Христос, 
моят Спасител, стои до мен през 
целия път. Ще имам толкова голяма 
нужда от Него.” Той приел Господна 
вечеря, след което бил обесен. Той 
прел страната на вярата, която е 
дясната страна на Божия престол. 
Това е страната на милостта и про-
щението; това е страната на Спаси-
теля.

Кайтел заел страната на възлю-

бения Йоан от дясно на Исус, до-
като Херман Гьоринг заел страната 
на Юда, отхвърляйки Христос като 
свой личен Спасител. Когато Геръки 
го умолявал да предаде сърцето и 
душата си напълно на своя Спаси-
тел, господин райхсмаршал Гьоринг 
останал на лявата страна, страната 
на обвинителя, казвайки: „Не мога 
да направя това. За мен този Исус, 
за когото ми говориш, е само поред-
ният умен евреин.”

Да бъдеш от дясната страна озна-
чава да съумееш да обикнеш враго-
вете си и да докажеш това. Двама-
та сина на Хенри Геръки умират на 
западния фронт. И въпреки това той 
продължава да обича и да се моли 
за хората, които са част от систе-
мата, отговорна за убийството на 
неговите синове. Много е вероятно 
хора като Хенри Геръки да стоят от 
дясната страна на престола на Все-
могъщия.

Библията казва: „Нека знае, че 
който е обърнал грешния от заблу-
дения му път, ще спаси една душа 
от смърт и ще покрие много грехо-
ве” (Яков 5:20).

Още един урок за нас, за да бъ-
дем от дясната страна на Исус сред 
овцете - а не сред козите - е винаги 
да грешим на страната на милост-
та, която е винаги дясната страна на 
престола на славата. Небето ще ни 
открие много изненади, а една кон-
кретна е посочена в книгата „Вели-
ката борба,“ където авторката казва: 
„Най-близо до престола са онези, 
които някога са били  ревностни в 
делото на Сатана, но които, след 
като са били изтръгнати като главня 

от огъня, са последвали своя Спа-
сител с дълбоко посвещение. След 
тях са хората, които са усъвършен-
ствали християнски характер сред 
измама и безверие, които са почели 
Божия закон, когато християнският 
свят са го обявили за невалиден, 
и милионите от всички векове, кои-
то са пострадали мъченически за 
вярата си. А отвъд е „голямо мно-
жество, което никой не можеше да 
изброи, от всяка нация и от всички 
племена, народи и езици, ... пред 
престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръ-
цете си“ (Откровение 7:9). Тяхното 
воюване е приключило, тяхната по-
беда е спечелена. Те са свършили 
попрището и са достигнали награ-
дата.”¹⁰

От нас зависи дали ще поискаме 
да използваме ума си, за да произ-
ведем положителни мисли, съзида-
телни за нашата вяра, или въобще 
да не използваме ума си - и по под-
разбиране плевелите на негативи-
зма ще ни поставят на страната на 
убийците и оплакващите се, с което 
ще проиграем шанса си за небето.

В цялата неизмерима и безупреч-
на вселена на Бога всичко служи 
според целта на своето сътворение. 
В Божието царство няма личен ин-
терес, а по-скоро заинтересованост 
към благополучаието на другите. И 
понеже тази тема ще бъде продъл-
жена в следващия брой на „Вести-
тел на Реформацията,“ нека се мо-
лим Господ Исус Христос да бъде 
от нашата страна и ние да бъдем от 
Неговата дясна страна на вярата. 

Източници
1 По стъпките на Великия лекар, стр. 
251.
2 Пак там.
3 Нашият Баща се грижи, стр. 50.
4 Списание ТАЙМ: https://time.
com/4900248/ antidepressants-
depression-more-common/
5 https://www.cedars-sinai.org/blog/
science-of- kindness.html
6 Библейски адвентен коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], том 5, стp. 
1110. 
7 Животът на Исус, стр. 811.
8 Пак там, стp. 644
9 Пак там, стp. 717. 
10 Великата борба, стр. 665.
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КАК МОГА 
ДА ОСТАНА 
ЗДРАВ?

Тази година всички слушахме много за КОВИД-19. Това 
е краткото наименование за болестта корона вирус, дошла 
през 2019. Вирусът, причинил тази болест, представлява 
един микроорганизъм, който се разпространява бързо от 
човек на човек. Той се разпространи толкова бързо, че 
скоро бе наречен „пандемия”—болест, която изглежда 
присъства навсякъде.

Идеята да бъдем внимателни да не „хванем“ болест не 
е нова. Четем в Библията, в книгата Левит, глави 13–15, 
как да подходим към проказата. Проказата е била много 
тежко заболяване в онези дни. Тя съществува и днес, но е 
много рядко срещана. Част от причината защо няма много 
случаи на проказа се дължи на това, че много хора четат 
предупрежденията в Библията и ги изпълняват. 

Старият Завет казва много как да поддържаме нещата 
чисти. Нашият Бог знае, че имаме нужда да сме чисти, за 
да сме здрави, затова ни казва тези неща в Словото Си, за 
да имаме един по-добър и по-щастлив живот. 

В средата на 1800-та година Бог започна отново да го-
вори ясно как да не се разболеем. Той знаеше, че хората 
отслабваха—а беше необходимо да укрепват за трудните 
времена, които предстоят. Той искаше да ни помогне зара-
ди Своята голяма любов към цялата човешка раса. Чрез 
дара на пророчеството Той показа, че има осем натурални 
лекари, които могат да ни помогнат. Знаете ли кои са те? 

Хранене. Като ядем много плодове и зеленчуци, както 
и бобови храни, ядки, семена и пълнозърнести храни, на-
шите тела могат да направят добра, здрава кръв, която да 
пребори болестта.

Упражнение. Като движим мускулите си, те стават 
по-силни.

Вода. Като пием чиста вода и се мием, нашите тела се 
изчистват както отвътре, така и отвън. Повечето микроор-
ганизми се разпространяват на мръсни места, така че ние 
не искаме това да се случи с нас!

Слънчева светлина. Прекарвайки време навън, на свет-
лина, ние приемаме безплатен здравословен тласък, кой-
то ни помага да преборим болестта—и наред с това ни 
прави по-жизнерадостни.

Въздържание. Като не прекаляваме с нищо, ние получа-
ваме благословението, от което се нуждаем. Всяко нещо, 
което правим прекомерно, може да се окаже лошо.

Въздух. Като вдишваме дълбоко свеж, чист въздух, на-
шите дробове са способни да работят по-добре и кисло-
родът, който приемаме, помага да се поддържаме в добро 
състояние.

Почивка. Като приемаме подходяща почивка—лягаме 
си рано в тъмна стая без включени електронни екрани—
ние сме по-здрави. По време на сън нашите тела извърш-
ват голяма част от работата си в преборване на болестта. 
Нека улесним тялото си да извърши това, което е необхо-
димо, за да ни поддържа здрави.

Упование в Бога. Като гледаме към Исус, Който обича 
всеки един от нас толкова много, ние мислим за Неговата 
грижа за теб, за мен. Това вече ни прави да се почувства-
ме по-добре!

И така, когато чуем ужасните истории за болести, ние 
не забравяме, че има Един на небето, който гледа с неж-
ност към Своите деца. Той казва: „Възлюбени, моля се да 
благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява 
душата ти... За мен няма по-голяма радост от това—да 
слушам, че моите деца ходят в истината” (3 Йоан 2, 4).


